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Zaaknummer: 2170409

Repertoriumnummer: 25856

LEVERING

levering van

Koepel Haarlem

door

Gemeente Haarlem

a a n

Stichting Panopticon

Heden, tien aprll tweedulzend zeventiec^ersdier^q^o^"^ij, meester Alexander
Stuijt, notaris te Haarlem; ^ A

1. mevrouw Johanna Maria Meijei^g^M!S te^^melo op vierentwintig aprll
negentienhonderd drieenzeyentig, dompHpxtezende ten kantore van de notaris

aan de Van Eedenstraat^20 te,\2012 E^fH^Te
l' m en ad
l aar werkzaam, te dezen
handelende als schriftelijl^^eyolmachti^e van de heer Bernardus Groeneveld,

geboren te Velse^^-^i^, v^^"ip^_a^>nber negentienhonderd drie en vijftig

(rb
ji ewsjinumm|^^J589^^7^3^ utlgfegeven te Veslen op zeven en twn
i tg
i februari

tweeduizen^d/^icht/ydie^^jri""N^n hoedanigheid van hoofdafdelingsmanager
Stadszakeri pn Firi^Ijcieh.vab^de gemeente Haarlem, kantoorhoudende te 2011 RD

Haa^lenS'^™te''^;^l^'^t ^(postbus 511, 2003 PB Haarlem) op grond van het

vig^rend -^a^^terinKbpsluit, vastgesteld door de Burgemeester en het College

vanJDVrge^^^t^"^ wethouders van de gemeente Haarlem, in samenhang met
artikel de Algemene Wet Bestuursrecht is gemandateerd (met de

bevoegdheld/^iot onder mandatering) en gevolmachtigd om namens de
Burgemeester rechtsgeldig de publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente
Haarlem te vertegenwoordigen, weike gemeente is ingeschreven in het
handelsregister onder nummer: 34369366, handelende ter uitvoering van het
besluit van de gemeente Haarlem de dato zestien februari tweedulzend zeventien
met nummer 2017-61860;

2.

voormeld publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Haarlem, hierna te
noemen: 'verkoper'; en
mevrouw Cecilia Margaretha Veltkamp-van Tiel, geboren te Rotterdam op
zeventien augustus negentienhonderd negenenvijftig, domicilie kiezende ten

Bal^2

kantore van de notaris aan de Van Eedenstraat 20 te 2012 EM Haarlem en aldaar

werkzaam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1. mevrouw Jacqueline Johanna van de Sande. geboren te Rijswijk op tien
december negentlenhonderd zes en zestig (Paspoort nummer: NVR3D0JJ1,
ultgegeven te Haarlem op dertien oktober t\A/eeduizend veertlen), gehuwd,
wonende te 2011 MK Haarlem, Staten Bolwerk 5;
2. de heer Martinus Cornells van de Poll, geboren te Haarlemmermeer op negen
augustus negentienhonderd negenenzestig (Nederlands Rijbewijs nummer:
4233098902, ultgegeven te Heemstede op eenentwintig feb/uari tweeduizend

twaalf), gehuwd, wonende te 2102 LM Heemstede, Hageyeld 1;

respectievelljk handelend als gezamenlljk bevoegd voorzitt^pen ^estuurder van de
stichting Stichting Panopticon, gevestigd te Haarlem, felfelljk geyestigd te 2102 LK

Heemstede, Nijverheidsweg 39, Ingeschreven in het jlanidelscegls^er van de Kamer
van

Koophandel

onder

nummer

64646173;

v

voormelde stichting: Stichting Panopticon, hierpa.te hoeme^ %oVer'.
Van gemelde volmachten is mij, notaris, geblekep uit twe'e^aah deze akte gehechte

onderhandse stukken. ^
De verschenen personen, handelend als^gemejd, hel^ben;mij, notaris, het volgende
verklaard:
A.

—"n;

DOEL

VA N

DEZE

AKTE

^

Het doel van deze akte is koper het hiemOT^qhreven registergoed te leveren en
daarmee uitvoering te g^i^^^an d^^u^en verkoper en koper gesloten
koopovereenkomst.

B. KOOPOVEREENKOryiST^^.
Bij de koopovereenkonlst n^gra^rl^perhet hierna omschreven registergoed verkocht
aan koper.

Er zijn geen roerende zaken rxiee^ekocht.
De bepaling'en Van de koopovereenkomst blijven van kracht voor zover daarvan in
deze akte-nlet wprdt afgey^eken.
C. LEVERING EN AANVMRDING

Ter uitvoering vab de koopovereenkomst levert verkoper aan koper, die aanvaardt,
het volgende registergoed:
het perceel grond met het daarop aanwezige gebouwencomplex, zljnde de
voormalige penitentiaire inrichting Haarlem, met erf en verder toebehoren aan de
Harmenjansweg 2, 4, 6 en Oostvest 16, 18, 20, 20R, 20Z, 22, 24 te Haarlem, in
totaal groot een hectare, zeventig are en zesenzestig centiare, kadastraal bekend
gemeente Haarlem, sectie E:

nummer
nummer
nummer
nummer

2425,
2426,
4831,
5900,

groot
groot
groot
groot

een are en negenendertig centiare;
een are en vierentwintig centiare;
vljfendertig are en achtenveertig centiare;
een hectare, negenentwintig are en dertig centiare;
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nummer 5916, groot drie are en vijfentwintig centiare;
hierna tezamen ook te noemen: 'het gekochte'.

Het gekochte is gebruikt als penitentiaire Inrichtlng. Koper Is voornemens het gekochte
op een andere wijze te (doen) gebruiken als herontwikkeling. Elk rlslco dat dit andere
gebrulk niet mogelijk blljkt te zijn is voor koper en verleent koper geen enkele
aanspraak jegens verkoper.
D. 6ESCHIKKINGSBEVOEGDHEID VERKOPER

Het gekochte zai door verkoper worden verkregen door de inschrijving in de openbare

registers van het kadaster, in register Onroerende Zaken Hypo^eken 4, van een
afschrift van akte van levering, heden voor mij, notaris, verleden.

Dit deze akte blijkt onder meer de kwijting voor de betaling vap^ ' *"
E. KOOPPRIJS

De koopprijs is: ZES MIUOEN VIER HONDERD 6.400.000,00),

alsmede een bedrag gelijk aan de door koper aan verkop^rVerKhul^jgG

reserveringsvergoeding, indlen en voorzover vers^

^l^^lzogenaamde

Partijen zijn ten aanzien van het wel of^ier<^i^q^ld

zijn van de

reserveringsvergoeding overeengekomen d^'dib zolant hiferover ^g e e n

partijen

bindende uitspraak van rechter, bindend^i^'ty^^^^Mt^tscheidsgerec isgedaan

of partijen hierover een regeling in der,^intvgjhebbeh{^^ in depot zaI worden
gestort op de kwaliteitsrekening van mi)^ota

De koopprijs is door koper voldMn dooi^to. lOR'^ een daartoe bestemde rekenlng
van mij, notaris. ^

De koopprijs is door koper vmM^aqpr sto

van mij, notaris. y.

ing op een daartoe bestemde rekening

Doorbetaling aan pSWvi^aiT^erkoper vindt plaats zodra de levering is

votlood
i door de ^jns^hrp^jg v^e^afschrfit van deze akte n
i de openbare regsi ters
van het kadasfer en de veYjaijging vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen
daarvan ove?eehkon^^|d
i ez^kte zeker si .
Ornzetl^^Stini^^^

V
erkope^i:^a^:^^g§3T6^er koper voor In dat met betrekkn
i g tot deze overdracht
geen omzet
F.

OVERIGE

L E V E R I N G S B E PA U N G E N

Artikel 1 Leveringsplicht

1. Verkoper levert de eigendom van het gekochte:
a. onvoorwaardelijk;
b. niet bezwaard met beslagen of hypotheken of met inschrijvingen daarvan;
c. niet bezwaard met kwalitatieve verplichtingen en/of kettingbedingen
anders dan in deze akte vermeld;

d. niet bezwaard met beperkte rechten behoudens erfdienstbaarheden, van
weike de aan Verkoper bekende hierna zullen worden vermeld.
2. Verkoper is niet bekend met lasten uit hoofde van erfdienstbaarheden en/of
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kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overlge lasten en
(publlekrechtelijke) beperkingen.
3. In afwijking van het bepaalde in artlkel 7:15 lid 1 BW gaan alle bijzondere
lasten en beperkingen, ook de lasten en beperkingen die niet in deze akte zijn
vermeld, heden over op Koper, die deze uitdrukkelijk aanvaardt.
4. Blijkens de kadastrale registratie per heden zijn ten aanzien van de navolgende tot
het gekochte behorende kadastrale percelen de navolgende publlekrechtelijke
beperkingen ingeschreven in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de
kadastrale registratie:
percee! met nummer 5900:

BESLUT
I OPBASS
I VANMONUMENTENWET1988^
Betrokken bestuursorgaan De Staat (Onderwijs, CultGuy er

Wetenschappen)

Ontleend aan: HYP4 16198/15 reeks AMSTERDAM*d^d^6-X'^999

Melding, bevel, beschikking of vorderingt^et bodembesch^rmlng
Ontleend aan: 309 datum in werking 18-2-2003
(Gegevens conform de gemeentelijke bgperkir)genregistratie)

Betrokken bestuursorgaan, degemeente:KaaM.6rnperceel met nummer 5916:
BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1988

Betrokken bestuursorgaaVi;sDe Staat fOncibrwijs, Cultuuren Wetenschappen)

Ontleend aan: HYP4 i6198/l^ reeks AMSTERDAM d.d. 16-11-1999
Ten aanzien van de bYerige tobhef g^ochte behorende kadastrale percelen zijn
blijkens de kad^§t(:ale Y^glstra^tje p6r heden geen publlekrechtelijke beperkingen

ingeschreven. Ih d^v gef|fee~nt^ijke beperkingenregistratie en de kadastrale
registratle.i

"

,

^

Artlkel 2 Afwyking gekochte

Indien de RlerYopr yermelde grootte van het gekochte en/of de verdere omschrljving
daarvan niet ju'lst 6t hfetvolledig is, ontleent verkoper noch koper daaraan rechten.
Artlkel 3 Aahyaarding

1. Het gekochte V/ordt aanvaard in de feitelijke staat waarin het zich heden bevlndt,
gedeeltelijk leeg en ontruimd en gedeeltelijk voor zover het betreft:
de van het gekochte deel uitmakende directeurswoning, plaatselijk bekend
Harmenjansweg 2 te Haarlem, onder gestanddoening van de lopende
huurovereenkomst en overigens ongevorderd.
de van het gekochte deel uitmakende wonlngen, plaatselijk bekend Oostvest
16,

18

en

24

te

2031

WB

Haarlem,

waarvan

de

vastgoedbeschermingsovereenkomsten feitelljk per heden zijn opgezegd. De
koper stemt ermee In dat deze wonlngen per heden voor zijn rekening en
risico niet leeg en ontruimd zijn opgeleverd.
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2. Koper verklaart ermee bekend te zjjn dat het gekochte meer dan honderd (100)
jaar oud is, wat betekend dat de elsen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen
worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe gebouwen. Tenzij verkoper de
kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor een goede
kwaliteit van de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering
en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige
kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in door
koper beoogde gebruik.
Artikel 4 Feiteiijke levering, risico, baten en iasten

Vanaf het in deze akte te vermelden tijdstip draagt koper het risi^;^n het gekochte.
Met ingang van het in de vorige zin bedoelde tijdstip komen ^bateri^n Iasten met
betrekking tot het gekochte voor zijn rekening. Met infang^^ ned.en zijn de

onroerende zaakbea
l stn
i gen en ae
l andere zakekjile bea
l stb
l Mh^^sten^ van

het gekochte worden geheven voor rekenn
i g van kope^l^jg^m^^anWe
i de aansa
lg
wordt opgelegd.

Artikel 5 Titelbewijzen/bescheiden "V

De op het gekochte betrekking hebbende tH^ewnzen en^esclieiden als bedoeld in
artikel 7:9 Burgerlijk Wetboek zijn, voor^vel^ejcpggr in zijn bezit had, aan
koper afgegeven.
Artikel 6 Bevoegdheid verkoper

De verkoper is bevoegd tot verkoop en le^ l^iet gekochte.

Artikel 7 Huur ^ ^
De op het gekochte aanwezife^^^r^l^urswBning Harmenjansweg 2 te Haarlem is
verhuurd tegen een maMtHijl$^^iW^y^van acht honderd drie en vljftig euro en
drie en vijftlg euroc^jQco^^^/^elR^ met ingang van heden ten goede komt aan
Artikel 8 OvemSmeyan v^^chtingen met betrekking tot leidingen kabels en

buisleidlnge?t en\der^e|^^ ^

Voor zo^r-(l;K^i|l^^^^e^dere dan den
i deze akte vermed
l ee
ld
in
i gen, kabesl en
buisleid^en ^m^^g:^ijn, verklaart koper de daarmee verband houdende

verplichtin^n v^\vl"tkoper over te nemen, zich te verblnden deze na te komen en

verkoper te vrp^^^n voor iedere vordering ter zake.

Artikel 9 Energieprestatiecertificaten
Voor het gekochte zijn door een daartoe gecertiflceerd bedrijf, te weten Euro
Bentheimer, gevestlgd te Amsterdam, energieprestatiecertificaten opgesteld. Beide
partijen verklaren In het bezit te zijn van de energieprestatiecertificaten.
Gebouw aan de Oostvest 16 met energieklasse G. Het certificaat heeft een
geldigheidsduur tot acht en twintig juni tweeduizend zes en twintig.
Gebouw aan de Oostvest 18 met energieklasse G. Het certificaat heeft een
geldigheidsduur tot acht en twintig juni tweeduizend zes en twintig.
Gebouwen aan de Oostvest 20-22 met energieklasse G. Het certificaat heeft een
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geldigheidsduur tot zeven juli tweeduizend zes en twintig.
Gebouw aan de Oostvest 24 met energieklasse G. Het certificaat heeft een
geldigheidsduur tot vijf en twintig juni tweeduizend vijf en twintig.
Gebouw aan de Harmenjansweg 4 met energieklasse G. Het certificaat heeft een
geldigheidsduur tot zeven juli tweeduizend zes en twintig.
De overige gebouwen hebben een monumentale status. In verband hiermee is een
energieprestatiecertificaat voor die gebouwen niet verplicht.
Artlkel 10 Monumentale status

Koper verklaart ermee bekend te zljn dat het gekochte voor wat be^ft:
Harmenjansweg 2, de directeurswoning, verbindlngsgang en het:tuinhek;

Harmenjansweg 4, adminlstratiegebouw, cellengebouw enjde'ringfnuur;
\v
^

Harmenjansweg 6, adjunct-directeurswoning, s- \

zijn aangewezen ais beschermd Rijksmonument in de^,zih^-.Var| '"de toen-geldende

Monumentenwet 1988, waarvan blijkt uit een document) mg^ehrevem^ openbare

registers voor registergoederen te Am^e.fcl^m^.^^'""7^"ien november

negentienhonderd negen en negentlg in registetVpypo^hek'dh-4; deel 16198 nummer
Artikel 11. Beschermd stadsgezicht

Het gekochte is gelegen in een gebied^t'doojvde ge|;neehfe Haarlem is aangewezen
ais beschermd stadsgezicht.
Artikel 12. Archeologisch onderzoek

Hamaland Advies VOF, gevestigd te ZelhemSeeft ter plaatste van het gekochte een
archeologisch bureauonderzoeken verkennend booronderzoek opgesteld, waarvan de

resultaten zijn vastgelegd \n eerv fappprt van twee augustus tweeduizend zestlen met
ais projectnummer 150931. JBelde pgrtijen verklaren in het bezit te zijn van dit rapport.

Artikel 13. Bodemverontfeinlgliig eri kwalitatieve verplichting
Met betrekkingtothel n.s'co yah bodemverontreiniging in het gekochte komen

koper en de verkpper, ten dele In afwijking van het hiervoor in artikel 4 bepaalde
omtrent het xislGoyan het gekochte, het navolgende overeen.
1. Van bodemverontreiniging in de zin van dit artikel is sprake indlen zlch op en/of in
de bodem van het gekochte hogere concentraties van schadelijke stoffen
bevinden dbn op grond van natuurlijk voorkomen te verwachten is gelet op de
Achtergrondwaarden van het Besiuit- en de Regeling bodemkwaliteit, voor zover
het de vaste bodem betreft, en gelet op de Streefwaarden grondwater van de
Circulaire bodemsanering 2013, voor zover het grondwater betreft, dan wel
daarvoor in de plaats tredende of aanvullende algemeen gangbare kwaiiteitseisen.
2. Er is onderzoek verricht naar de aanwezlgheld van bodemverontreiniging in het
gekochte door een specifiek gekwaliflceerde en van beide partijen onafhankelijke
instelling. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport van Tauw B.V. te
Amsterdam, van 19 mei 2016, projectnummer 1228273. Beide partijen verklaren
In het bezit te zljn van dit rapport. De gemeente Haarlem heeft een beschikking
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Wet bodembescherming van achttien februari tweeduizend drie afgegeven voor
de percelen 4831 en 5900. De Verkoper verwijst naar deze onderzoeksrapporten
voor de hem bekende feiten en omstandigheden die van belang zljn of kunnen zijn

voor de vraag of er sprake kan zijn van bodemverontreiniging In het gekochte.
Gemeide rapporten liggen ter inzage bij mij, notarls. Koper en verkoper verklaren
in het bezit te zijn van deze onderzoeksrapporten.

3. Op basis van de Inhoud van voormeld rapport gaan beide partijen ervan uit dat het
gekochte geen geval van ernstige verontreiniging bevat. Het is koper bekend dat

de in het hierboven bedoelde rapport geconstateerde^erontrelnigingen

gebruiksbeperkingen met zich kunnen brengen. Kop^|i^ccepteert deze
gebruiksbeperkingen die geen aanleiding hebben geg^n a^koopphjs te
verlagen.
Kwalitatieve

^

^

verplichting

.

xv

c

4. Koper zai de verkoper niet wegens toerekenbare te:

daad aanspreken tot sanering of het and^|^b5

aanzien van bodemverontreiniging in het gek^nte^^denw^ vergoeding

kosten ten gevolge van bodemverontr|iniging/ voofi;^v» deze uit voormeld

rapport blijkt. Deze verplichting van l^ehlgeldt^l^w^^ verplichting in de

zin van artikel 252 boek 6 van het^Bur^i^WVe?^ zaI overgaan op degenen

die het gekochte zullen verkrijge^^iQde^^ titel. Degenen die van de
rechthebbende een recht to^gebruil^m^^o^hte zulen verkrijgen zijn eveneens
aan deze verplichting ge^ond^m

5. De eventuele door koper^feqi^^e of teNtnaken kosten van onderzoek, tijdelijke

beveiligingsmaatregel^;^ma^^eleq^*h het belang van de bescherming van de

bodem, sanerip^^ het waardedrukkend effect van eventuele
(rest)verontrefiVigi^^me^ rekening van de verkoper indien blijkt dat ten

tijde van (fee c^'^di^Gjjt^ehaive beide partijen bekende verontreiniging, ook

andere^eroMrejfJi^gjinfiet gekochte aanwezig is, waarover de Verkoper Koper

ver^tbMps^yj
st^^n^
heeft
geinjaren,
formeerd.
6. Waitrteer
Dl|^[^een'
periode
van tien
ingaande heden, Indien alsdan de
.Ibn koper niet reeds op grond van de wet Is vervallen of verjaard,

door het D^tSgd gezag krachtens de Wet bodembeschermn
i g wordt vastgested
l

dat er in het gekochte sprake is van een partijen ten tijde van deze overdracht niet

bekend geval van ernstige bodemverontreiniging en door koper aannemelijk
wordt gemaakt dat deze verontreiniging ook ten tijde van deze overdracht in het
gekochte aanwezig was en ook onder de heden geldende normen moest worden
aangemerkt als een geval van ernstige bodemverontreiniging, worden de
eventuele door koper gemaakte kosten van maatregelen In het belang van de
bescherming van de bodem alsmede het waardedrukkend effect van deze
verontreiniging door de verkoper vergoed. Indien koper bovendien aannemelijk
maakt dat in het kader van de van toepassing zijnde wettelijke bepallngen op het
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moment van ondertekening van de akte, en voorts uitgaande van het gebruik van
de bodem ten tijde van de ondertekening van de akte, ten aanzien van dit geval
van ernstige bodemverontreiniging sprake is van spoed om het betreffende geval
te saneren, komen de eventuele door koper gemaakte of te maken kosten van
onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van de
bescherming van de bodem, sanering en nazorg alsmede het waardedrukkend
effect van eventuele restverontreiniging voor rekening van de verkoper.
7. Behoudens omstandigheden genoemd in lid 5 komen de eventuele door koper
gemaakte of te maken kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen,

maatregelen in het belang van de bescherming van de boderp,'sanering en nazorg
alsmede het vwaardedrukkend effect van eventuele (rest)verontreiniging

voortvloeiende uit de van toepassing zijnde wettelijke bepalihgen op het moment
van ondertekening van de akte voor rekening van ,kopg,r Inclieti na tlen jaar of

langer zai blijken van een partijen ten tijde van tie 6y^fdrac>\t In, het gekochte
onbekende
verontreinlging.
A r t l k e l l 4 A s b e s t e n k w a l i t a t i e v e v e r p l i c h t l n g v. .

"-

1. Voor wat betreft de informatie- en onderzoeksplicht omtrent de vraag of er sprake
kan zijn van de aanwezigheid van asbest-in, op en/of aan het gekochte, is een

onderzoek uitgevoerd, waarvan de resbltat^en zijn vastg^legd in het rapport van de
BCM consultancy asbest te Nijmegq^/.asCertcode FSI - 230212 - 410259 de date
tv/intig januari tweeduizend vijftien. Parjjjen verklaren beiden in het bezit te zijn

van dit rapport en met de-inhbtid hiervan volledig op de hoogte te zijn.
2. In voormeld rapport is melding g^maakt van de aanwezigheid van asbest in het

gekochte.
^
\
/
3. Het is koper bel^ehd a^rde^1(j,hoda van het hierboven bedoelde rapport geen

aanleiding heett.^gegtiyen dekbppprijs te verlagen.
4. Koper neerrit het jisico de aanwezigheid van alle - zowel bekende als

onbekehde V asbest en asl:»esthoudende materialen in, op en/of aan het gekochte
van d® Verkop'ef overven vrijwaart de verkoper voor iedere vordering ter zake.

Kwalitatreve veVplichtIng '
5. Koper za( de verkoper niet wegens toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige
daad aansp[eKen tot sanering of het anderszins nemen van maatregelen ten

aanzien van de in lid 4 van dit artikel bedoelde asbest casu quo asbesthoudende
materialen in, op en/of aan het gekochte, dan wel tot vergoeding van enige
schade ten gevolge van deze materialen. Deze verplichting van koper geldt als
kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek en
zaI overgaan op al degenen die het gekochte zullen verkrijgen, het onder
algemene titel, hetzij onder bijzondere titel. Degenen die van de rechthebbende
een recht tot gebruik van het gekochte zullen verkrijgen zijn eveneens aan deze
verplichting gebonden.
Artikel IS. Verrekenbeding bIJ toename brutovloeroppervlak (> 1,2 FSI)

Blad 9

1,

Bij het bepalen van de koopprijs Is uitgegaan van de minimumeisen zoals
omschreven in de door koper vastgestelde Nota van Amblties en Eisen van
veertien jull tweeduizend zestien (bijiage 1) en een maximale
ontwikkeiingsreaiisatie van twintigduizend vljfhonderd vierkante meter (20.500

m2) brutovloeroppervlak (NEN 2580) voor het gekochte. Indien op het gekochte
binnen tien (10) jaar na heden, een groter bruto vioeroppervlak, (gemeten
overeenkomstig NEN 2580) wordt gereaiiseerd dan die de Nota van Ambitles en
Eisen is vastgesteld (zijnde 20.500 m2 bvo), waardoor een hogere fsi dan een
twee/tiende (1,2) wordt bereikt (De maximale FSI voor het gehel,e terrein bedraagt

een twee/tiende (1,2) (boven maaiveld). Een eventuele^^roting van de

vioeroppervlakte binnen reeds bestaande bouwvolumes w^dt nie^eegerekend,
aangezien deze FSI bedoeld is om de verkavelingsdichtl
kavelingsdichtHieja^te bepalen), is koper
aan de verkoper een meerprijs verschuldigd.
2,

Koper Is gehouden de verkoper terstond

omgevingsvergunning voor een groter aantal yi^l

)foffhefen zodra de
[erbt^uro VI o e ro p p e r vl a k

dan het genoemde metrage in lid 1 onherroepelij

I. Deze mededeling

geschiedt bij aangetekende brief. (f"
3

Koper zai in het eerste lid van dit a

i^rprljs aan de verkoper

betalen binnen twee maanden na^een

e'Verkoper bij aangetekende
ingnummerten name van de

brief gedaan verzoek op een aan te^gfeyen"
verKoper.
verkoper.
4,

cs

De meerprijs wordt ber^^d doorNfet

rschii tussen de waarde van de

gerealiseerde ontwikkelii^Jenja^^ij de^trkoopakte overeengekomen koopprijs,
gebaseerd op de
V? residuele
waardes
per vierkante meter
bruto vloeroppe^t^
^^?b^i^(bijfege
1).
5

De waarde val^Nde ger^fs^4® ontwikkeling wordt berekend door het bruto

vloeropperi^ (N^ 2580^1^6 vermenigvuldigen met de In de tabel genoemde
residuelb^ vierka^^te^meteP bvo prijs per functie, waarbij onderscheid wordt

gemfaTtt-^^^Sseh^estiara en residuele nieuwbouwwaarden.
6,

De g^(^em^^^due e vierkante meter bvo prijs per functie wordt geindexeerd

volgens^ cohsbfnenten-prljsindex in het jaar van de onderhavige levering en in

het jaar w^^ de omgevingsvergunning zoals vermeld in het tweede lid van dit

artikel (geindexeerd prijspeil jaar van levering, CPI-prijsindex aile huishoudens
7

8

(2006 = 100).
Ingeval van niet-nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen, verbeurt
koper, en indien en voor zover er een zakelijk genotsrecht is gevestigd op het
gekochte (of enig deel daarvan), de zakelijk gerechtigde, zonder dat rechterlijke
tussenkomst nodig Is, een onmiddellijk opelsbare boete ten bedrage van
eenhonderdduizend euro (€ 100.000,-) aan de verkoper, onverminderd het recht
van de verkoper om nakoming en/of aanvullende schadevergoeding te vorderen.
Koper verbindt zich het in dit artikel 15 bepaalde bij eike vervreemding van het
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gekochte of gedeeite daarvan, alsmede bij de vestiging van een zakelijk
genotsrecht op het gekochte of een gedeeite daarvan aan de nieuwe verkrijger in
de eigendom van (het desbetreffende gedeeite van) het gekochte op te leggen,
ten behoeve van de verkoper te bedlngen en aan te nemen en om die bedingen
alsmede het In dit artlkel bepaalde In eike verdere akte van vervreemding van de
eigendom of de vestiging casu quo vervreemding van een zakelijk genotsrecht op
het gekochte woordelijk te doen opnemen, zulks op verbeurte voor koper en
ledere opvolgende verkrijger in eigendom of van een zakelijk genotsrecht op het
gekochte die verzuimt te bedingen, op te leggen, aan te nemen of te doen

opnemen van een onmiddellijk opeisbare boete van eenhori^erdduizend euro (€
100.000,-), ten behoeve van de verkoper, welk bedra|-'word^t verhoogd in
verhouding tot de waardedaling van het geld, onvermipderd het'Yecht van de
verkoper om nakoming en/of aanvullende schadevergpeding te vprderen.^
Artlkel 16. Verrekenbeding bij bestemmmgswijziging

1. Indien het gekochte (of een gedeeite daarvari) b1f\neri tien (lO) jaat^ na heden naar
het oordeel van de verkoper een hoogwaarc(iger beSterhrriing krijgt dan de thans
door koper beoogde bestemmingen, zoals is Vastgelegd in de door gemeenteraad

van Haarlem vastgestelde Nota van Ambities. en" Elsen van veertien juli
tweeduizend zestien, is koper aan de verkoper een meferprijs verschuldigd, tenzlj

het gaat om een groter bruto vloetop^eivlak, wa^rvoor koper op grond van het
bepaalde In artikel 15 van deze akte reeds een meerprijs verschuldigd is.
2. Koper is gehouden de verkoper terstppd bij' aangetekende brief te informeren
indien een bestemmingsWijziglng als hien/oor In het eerste lid bedoeld van (een

gedeeite van) het gekpehte aabde.^rpe is.

3. De in het eerste Ijd va'p dij arJIkeT bedoelde meerprijs wordt bepaald door het
verschil tussen de WaardVvah de te realiseren of gerealiseerde ontwikkeling op

het gekochte en koopptjls, gebaseerd op de in de tabel berekende residuele
vierkanfe meters bvd bed^gen per functie.
4. De wasrde sVan. de gerealiseerde ontwikkeling wordt berekend door het bruto

vloeroppeli?lak. (NEI^ 2580) te vermenlgvuldigen met de in de tabel genoemde
residuele viefkahte meter bvo prijs per functie, waarbij onderscheid wordt
gemaakt tbssen bestaande- en residuele nieuwbouw waarden.
5. De genoemde residuele vierkante meter bvo prijs per functie dient te worden
gemdexeerd volgens de consumenten-prijsindex in het jaar van de onderhavige
levering en in het jaar waarin de omgevingsvergunning zoals vermeld In het artikel
15, tweede lid van dat artikel (gemdexeerd prijspell jaar van levering, CPIprljsindex alle hulshoudens (2006 = 100).
6. Koper zal de aldus vastgestelde meerprijs aan de verkoper betalen binnen twee
maanden na een daartoe door de verkoper bij aangetekende brief gedaan
verzoek.

7. Ingeval van niet-nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen verbeurt
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koper, en Indien en voor zover er een zakelijk genotsrecht is gevestigd op het
gekochte (of enig deel daarvan}, de zakelijk gerechtigde, aan de verkoper zonder
dat rechteriljke tussenkomst nodig is een onmiddellijk opeisbare boete van
eenhonderdduizend euro (€ 100.000,-), onverminderd het recht van de verkoper

om nakoming en/of aanvullende schadevergoeding te vorderen.
8. Koper verblndt zich het in dit artikel 16 bepaalde bij eike vervreemding van het
gekochte of gedeelte daarvan, alsmede blj de vestiging van een zakelijk
genotsrecht op het verkochte of een gedeelte daarvan aan de nieuwe verkrijger in

de eigendom van (het desbetreffende gedeelte van) het g^ochte of van het
zakelijk genotsrecht op (het desbetreffende gedeelte vanjjie^verkochte op te

e
l ggen,tenbehoevevandeverkopertebedn
i genenaa^ene>nenenomde
i

bedingen alsmede het in dit artikel bepaalde in ^eike^^N^rd^e^ akte van

vervreemding van de eigendom of de vestiging cas^^qljo^^r^mding' van een
zakelijk genotsrecht op het gekochte woordelijki^^^toi qpnemen, zulk op

verbeurte voor koper en iedere opvolgende^j^l;^ij^^i^ig^^om of van een
zakelijk genotsrecht op het gekochte die ver^imtr^eding^, op te leggen, aan
te nemen of te doen opnemen van (Mn onmiddejjijk^peisbare boete van

eenhonderdduizend euro (€ 100.000,()/ ^Lbehpe e v^ ae verkoper, welk bedrag
wordt verhoogd in verhouding tot
het recht van de verkoper om nal

aTin^^van het geld, onverminderd

of ^a^ullende schadevergoeding te

vorderen.

Artikel 17 Kunstwerken

Het is koper bekend dat de ki „ ^ ^

de betonreliefs, dopF^ndde^^^^ van rubber matten in schone bekisting,

abstract en de
i r^^u^^^am^aT&ubbesl met kunstnummer 1046C;

interieurvorm|^ing,'^itrffl^^^outen panelen met verticale lichtlijnen van neon
in spanngen van Petra
ral^o^;
Ktwrs^ra met Kunstnummer iU4b4U,

deel uitmakfeq, vap h^-^gekoci^, dat de kunstwerken onder de Auteurswet vallen en

daaron^iee
' q^ i^ng van de kunstenaren of zijn erfgenamen en/of andere

rechthebb^dep^i
^Vorden verplaatst, bewerkt of afgestoten.
Artikel
IS^^biM^srechten

1. Ingeval kop^^iet binnen negen (9) maanden na de datum van levering kopie van
een (samenwerkings-)overeenkomst of Letter of Intent heeft overiegd aan
verkoper, gesloten tussen koper en ten minste een universitaire
onderwijsinstelling, waaruit ten genoegen van verkoper kan worden opgemaakt
dat bedoelde onderwijsinstelling haar langdurlge medewerking zai verlenen aan
het stichten en expioiteren van een academisch geaccrediteerd University College
of gelijkwaardige universitaire onderwijsvoorziening zonder winstoogmerk, met
campus op het terrein van het gekochte (hierna: de Universitaire Voorziening),
passende binnen en voldoend aan de zogenaamde Eisen voor Herontwikkeling als
omschreven op pagina's 39 en 40 van de Nota van Eisen en Ambities, heeft
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verkoper het recht, doch niet de verpllchting, deze overeenkomst kosteloos te

ontbinden door het uitbrengen van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring
aan koper.

2. Ingeval koper niet binnen vierentwintig (24) maanden na de datum van levering
ten genoegen van verkoper kan aantonen dat (I) koper een academlsch
geaccrediteerde Stichting University College Haarlem in het leven heeft geroepen
die de Universitaire Voorziening zai gaan exploiteren, en (ii) dat zij met genoemde
stichting een langlopend huurcontract heeft gesloten voor de verhuur van ruimtes
ten behoeve van de Universitaire Voorziening, heeft verkoper het recht, doch niet

de verplichting, deze overeenkomst kosteloos te ontbinden ^dppr het uitbrengen
van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan koper.' ^ :
3. Ingeval:

a. koper, voor of de datum waarop de hiervoor in lid 2 genoemde termijn van
vierentwintig (24) maanden verstrljkt, (aanvulling nptaris-redacteur: Indian
de In lid 2 vermelde ontbindlngsrecht Is iiitgewefkt of vervallen, vervalt ook
het onderhavige ontbindlngsrecht) (i) fajlliet mpcht zijn yerklaard, (ii) (al dan
niet voorlopige) surseance van beta|ing mocht hebben verkregen, of (iii) een

verzoek tot surseance van betaling moeht hebben ijigedlend;
b. voor of de datum waarop de hiervoor m lid' i genoemde termijn van
vierentwintig (24) maanden verstrijkt,^(aanvulling notaris-redacteur; indlen
de in lid 2 vermelde ontbindlngsrecht is ujtgewerkt of vervallen, vervalt ook

het onderhavige optbiridingsrecht) op-goederen van koper een zodanig
beslag wordt gelegd dat als~ gevolg daarvan kopers feitelijke
bedrijfsuitoefenihjg in het kader van de In deze overeenkomst bedoelde

herontwikkejing vah het gekochte of enig deel daarvan, onmogelijk wordt en
een dergeiijfc, beslag:

ni^t binnbt^veeftien (14) dagen na de beslaglegging wordt opgeheven;

niet op gfphd van een gerechtelijke uitspraak in een door koper binnen

- -.zeVgh dageh na de beslaglegging aanhangig gemaakt spoedprocedure,
vvbrdt opgeheven;

heeft verkoper het recht, doch niet de verplichtlng, deze koopovereenkomst
kosteteqs te ontbinden door het uitbrengen van een daartoe strekkende
schriftelijke verklaring aan koper.

4. Ontbinding van de koopovereenkomst krachtens de voorgaande leden leidt tot de
verplichtlng van koper het gekochte terug over te dagen aan verkoper, en de
verplichtlng van verkoper om de ontvangen koopprijs terug te betalen.
5. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, kan verkoper bij gebrulk van zijn

ontbindlngsrecht besluiten dat het gekochte door koper aan een derde partlj
wordt overgedragen (in plaats van dat het zaI worden (terug)overgedragen aan
verkoper). Indien verkoper daartoe besluit, zaI koper zijn medewerking verlenen
aan zodanige overdracht aan de derde partlj.
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6. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel laat geheel onverlet het recht van
partljen om deze overeenkomst te ontbinden op de voet van het bepaalde in
a r t i k e l 6 : 2 6 5 B u r g e r l i j k We t b o e k e n v a n d e t e k o r t s c h i e t e n d e p a r t i j
schadevergoeding te vorderen op de voet het bepaalde in artikel 6:277 Burgerlijk
Wetboek, Indlen aan de daarln gestelde voorwaarden is voldaan.
Artikel 18B Beheer, onderhoud
Totdat de ontbindingsrechten van verkoper als in artikel ISA hiervoor bedoeld zijn
ultgewerkt/vervallen zai koper voor elgen rekenlng en risico zorg dragen voor
noodzakelljk onderhoud en het leegstandsbeheer met betrekklng tot de opstallen

behorende tot het gekochte. Het Is koper tot genoemd tijdstip ni^^4;oegestaan zonder

toestemming van verkoper Ingrljpende bouwkundlge wi]ziglr\^i ulKg voeren met
betrekklng

tot

deze

opstallen.

^

^

Artikel 18C Vervreemlngsverbod

1. Zolang koper niet ten genoegen van verkoper heefl);^atjg^toor^d dg^{l) koper een

academlsch geaccredlteerde Stlchting Unlve/^f^V\Colj|egifflacy]J^ In het leven

heeft geroepen die de Unlversltaire Voorzieni^g zS'^^i^^x'pl^iteren, en (11) koper
met genoemde stlchting een langloperfd* hiJiircontr^et l^eft gesloten voor de

verhuur van rulmtes ten behoeve v^^de^4Jniv.er^ir6jVt)orzlenlng, is het koper
nIet toegestaan om het gekochte-zoncJer^yQpri?g&^^ schriftelijke toestemming
van verkoper te vervreemden. Ona^^rvfeemdej^ls In dIt artikel bedoeld wordt

verstaan de overdracht van ^ econo^i^e^l^endom.
2.

Bi] overtreding van het^l^ler^or bedij^e^erbod zaI koper ten behoeve van
Verkoper een boete verB^rerr^n € 200.000,-- (zegge: tweehonderdduizend
Euro).

3.

Verkoper zaI h^^est^tt^^al^tedoeld in lid 1 nIet mogen welgeren Indlen
koper aannem^ijk n^l^^?^d|^vervreemdlng noodzakelljk Is voor het haalbaar

maken var^e^Jrwer^^ir^Voorziening. Bijkomende voorwaarde Is dan dat ale In

deze oV^j^el^oiT^^^l^enGmen, op koper rustende verplichtlngen, voor zover op

het;^geK^JlW^^n^o^ba5sing, middels een ketlngbeding moeten worden
door^elegS^i^fe^efKrljger.

Artikel IS^ekei

l e n

Tot zekerheld de nakoming van eventuele nabetallngsverplichtlngen van koper
en/of van de verpiichting van koper tot het betalen van boetes, een ander als hiervoor
beschreven (in het bijzonder die uit hoofde van de artikelen 15 en 16 en artikel ISC),zaI koper, ulterlijk bij de levering een bankgarantle ter grootte van twee honderd
dulzend euro (€200.000,00) verstrekken. Desgewenst zal verkoper ervoor kunnen
kiezen dat koper, in plaats van een bankgarantle te verstrekken, bij de levering ten
behoeve van verkoper een hypotheekrecht op het verkochte, tweede In rang, ter
grootte van twee honderd dulzend euro (€200.000,00) zal doen vestlgen. Het
hypotheekrecht zal In leder geval na de financlerende Instelling worden gevestlgd.
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Aanvulling notaris-redactie: partijen zijn overeengekomen in aanvuiling op het
bovenstaande dat in plaats van de bovenstaande bankgarantie een door Amvest
Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. afgegeven garantie als zekerheid
voldoet.

Kettingbedingten aanzien van bovenvermelde verplichtingen
Koper verplicht zich jegens verkoper, die dit aanvaardt, bij overdracht van het in deze
akte omschreven registergoed, een gedeelte daaronder begrepen, alsmede bij veriening
van enig zakelijk genotsrecht, al de hiervoor in artikel 19a, 19b en 19c omschreven
verplichtingen, integraal aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen,

middels woordelijke opname van deze verplichtingen in de akt^^an overdracht of
veriening van een zakelijk genotsrecht.

G.ERFDE
INSTBAARHEDENENBJIZONDEREVERPLC
IHTN
IGEN^^s^^

Ten aanzien van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verpllcbtingeri^'Ckettingbedingen
en/of andere bijzondere verplichtingen met betrel^ing^ot het gekochte wordt

verwezen naar de hiervoor onder D vermelde at^^va^^^op^^or zover in die

bepalingen verplichtingen voorkomen die verkcpe
' ^ aan k^er mpet cTpieggen, doet hij
dat hierbij en worden deze verplichtingen door koper aahvaard. Voor zover het gaat

om rechten die ten behoeve van derden zyh^bedongehj.wo^den die rechten hierbij ook

doorverkopervoorde
i derdenaangeo^eh;^^^*^^^^-^^^

Uit voormelde akten van koop is ^h'^geen erfdienstbaarheden en bijzondere

verplichtingen gebleken.

H.

KWIJTING

\

Verkoper verleent koper kwijtit^--5|^r<:^ betaling van de hiervoor vermelde koopprijs.Verder verlenen verkopefien ko^ie^ikaa^oor zover van toepassing kwijting voor de

overige bedragen -dc' f ais^^eyolg^vail- de koopovereenkomst en deze levering
verschuldigd zijn^

I. OVERGANG E^N OVERDRAGHTMNSPRAKEN
Alle rechten die de verkoper ten aanzien van het gekochte kan of zai kunnen doen
gelden . tegenpver ., derden, waaronder begrepen bouwer(s), (onder)aannemer(s),

instaHateur(s) en leyefahGleris), gaan hierbij over op de koper zonder dat de verkoper
tot vrijwarihg yerplichtf is.
Voor zover deze rdchten geen kwalitatieve rechten zijn als bedoeld in artikel 6:251
van het Burgerlijk Wetboek levert de verkoper bij dezen die rechten met betrekking tot
het gekochte, aan de koper, die de rechten van de verkoper aanvaardt.
De koper is te alien tijde bevoegd de hiervoor bedoelde overgang of levering van
r e c h t e n m e e t e d e l e n a a n d e d e s b e t r e ff e n d e s c h u l d e n a a r.
J. FISCALE VERKLARING

Namens koper wordt opgave gedaan van het bedrag van de overdrachtsbelasting dat
koper moet betalen, groot drie honderd drie en zeventig duizend vier honderd vier
euro (€ 373.404,00). Dit bedrag is vastgesteld naar het tarief van zes procent (6%).
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Alsmede een bedrag drie duizend vijf honderd twee en dertig euro (€3.532,00). Dit
bedrag is vastgesteld naar het tarief van twee procent.
K . W O O N P I A AT S - E N F O R U M K E U Z E

Koper en verkoper kiezen met betrekking tot deze overeenkomst en alle gevoigen
daarvan, waaronder de fiscale gevoigen, woonplaats op het kantoor van de bewaarder
van deze akte. Voor de kennisneming van geschillen die naar aanleiding van deze
overeenkomst en/of de koopovereenkomst ontstaan, is de rechter van de plaats waar
het gekochte geheel of grotendeels is gelegen, bij uitsiuiting bevoegd. Op deze
overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
BIJLAGEN

Aan deze akte zijn de navolgende stukken vastgemaakt:
de volmacht van verkoper;
de volmacht van koper;
bijlage 1: nota van ambities;

bijiage 2: tabel berekende residueie wa^

meter bruto

vioeroppervlak per functie.
SLOT

Deze akte is verleden te Haarlem op de da0r

deze akte vermeid. De

verschenen personen zijn mij, notaris,b.ek^^

De inhoud van de akte is aan hen opgegej(^n
hebben verklaard op volledige v.qorlezing-^,ap

hetLverl
v icjdien
M jvan
ucM
de vinohoud
M uvan
c y^^^^akte
o , , k cte
oois
in

icht. De verschenen personen

^ geen prijs te stellen, tijdig voor

genomoo en met de inhoud

te stemmen. Vervolgens Is d^kte beperkt Voorgelezen en onmiddellijk daarna door

de verschenen person

\o
ijl^^i^^fertekend,omzese
tinuur(16:00uur).

