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1. Geldigheid, begripsbepalingen en tekeningen 

 

Artikel 1.1  Geldigheid 
a) Deze algemene verkoopvoorwaarden voor bedrijventerrein behoren bij iedere overeenkomst tussen de 

gemeente Zundert en haar koper(s) waarin ze uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard en vormen daarmee 
één onverbrekelijk geheel.  

b) Indien en voor zover noodzakelijk, kan van deze algemene verkoopvoorwaarden worden afgeweken en/of 
kunnen nadere bepalingen in de overeenkomst worden opgenomen. 

c) Deze algemene verkoopvoorwaarden voor bedrijventerrein zijn vastgesteld bij besluit van het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert van 18 december 2007 en kunnen aangehaald 
worden als ‘Algemene verkoopvoorwaarden voor bedrijventerrein gemeente Zundert 2007’. 

 
Artikel 1.2 Begripsbepalingen 
In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: 
a) aflevering: het feitelijk ter beschikking stellen van de bouwgrond. 
b) Algemene Verkoopvoorwaarden: de voorwaarden en bepalingen, zoals zijn opgenomen in de Algemene 

Verkoopvoorwaarden voor bedrijventerrein van de gemeente Zundert 2007.  
c) college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert. 
d) bodemverontreiniging: de aanwezigheid in de bodem en/of het grondwater van concentraties van stoffen, 

die naar huidige maatstaven schadelijk zijn voor het milieu en/of de volksgezondheid.  
e) bouwgrond: de aan koper te leveren of geleverde bouwrijpe grond, welke is aangeduid op de door de 

gemeente gewaarmerkte tekening, die het object vormt van de overeenkomst . 
f) gemeente: de gemeente Zundert.  
g) kadaster: de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers.  
h) koper: koper(s) c.q. koopster(s)  
i) koopovereenkomst: de overeenkomst tussen de gemeente en de koper terzake de koop en verkoop van het 

bouwterrein 
j) koopsom: tegenprestatie  
k) moment van ingebruikneming: het moment waarop de bouwgrond feitelijk door koper wordt betrokken. Als 

ingebruikneming geldt onder meer het (doen) uitvoeren van werkzaamheden op of in de bouwgrond en het 
plaatsen van een afrastering. Niet als ingebruikneming geldt het (doen) uitvoeren van een 
sonderingsonderzoek en/of een milieukundig bodemonderzoek.  

l) notariële akte: de door een notaris opgemaakte akte van levering van de bouwgrond.  
m) overdracht: het overgaan van de eigendom van de bouwgrond door het inschrijven van de notariële akte van 

levering, danwel een afschrift of uittreksel daarvan in de Openbare Registers.  
n) verkoopbesluit: het gedateerde en ondertekende besluit van burgemeester en wethouders tot verkoop van 

de bouwgrond en de daarbij behorende gewaarmerkte situatietekening en eventuele andere bijlagen. 
 
Artikel 1.3 Tekening 
Van elke overeenkomst tot verkoop van bouwgrond voor bedrijventerrein maakt een tekening deel uit, waarop de 
over te dragen bouwgrond staat aangegeven. 
 



2. Algemene bepalingen 

 

Artikel 2.1 Staat van levering  
a) Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in de koopovereenkomst wordt de bouwgrond in 

bouwrijpe staat geleverd op de datum van de notariële akte.  
b) Bouwrijp wil zeggen, dat het gebied waarin de verkochte bouwgrond is gelegen, voorzien is van 

bovengrondse en ondergrondse infrastructuur, dat de bouwgrond geen obstakels of feitelijke belemmeringen 
kent die aan de realisering van de bestemming in de weg staan en dat er grond van een bestemmingsplan of 
anderszins een bouwvergunning kan worden verleend voor de op te richten bebouwing.  

c) Geen obstakels of feitelijke belemmeringen wil zeggen dat de bouwgrond vrijgemaakt is van 
funderingsresten, boomstobben en dergelijke, zijn andere aanwezige opstallen gesloopt of zijn bomen 
gerooid, en is de grond opgeschoond en geëgaliseerd. 

d) Voorzien van boven- en ondergrondse infrastructuur houdt in, dat de onroerende zaak in de nabijheid is 
voorzien van riolering, dat nutsbedrijven kabels, leidingen enzovoort hebben aangelegd ten behoeve van de 
nutsvoorzieningen en dat bouwwegen en eventueel waterpartijen zijn aangelegd.  

e) Voor aansluiting op de ondergrondse infrastructuur (zoals riolering, en nutsvoorzieningen) dient tijdig 
aanvragen ingediend te worden bij de betreffende instanties. Zo hanteert de gemeente Zundert voor 
aanvragen tot aansluitingen op de riolering een behandeltermijn van ten hoogste 8 weken. 

f) Voor de aanleg van een inrit dient een vergunning te worden verkregen van de gemeente. Ook hiervoor 
geldt een behandeltermijn van ten hoogste 8 weken, met daarnaast een bezwaren termijn van 6 weken.  

g) De aanleg van drainage op het verkochte is enkel toegestaan met toestemming van en in overleg met de 
gemeente en dient plaats te vinden op kosten van koper. 

h) De bouwgrond wordt geleverd vrij van hypotheken, beslagen, huur, pacht of ander gebruik, tenzij in de 
koopovereenkomst anders is vermeld. De bouwgrond wordt geleverd met alle erfdienstbaarheden, 
kwalitatieve verplichtingen en bijzondere lasten en beperkingen blijkende uit de openbare registers, deze 
blijven gehandhaafd voorzover daar, voor zover mogelijk, niet bij bijzonder beding in de koopovereenkomst 
van is afgeweken en de koper deze uitdrukkelijk heeft aanvaard. 

i) De bouwgrond is voor risico van de koper vanaf het tijdstip van ondertekening van de notariële akte.  
j) De gemeente staat er voor in dat zij bevoegd is tot levering en dat de bouwgrond niet ter onteigening is 

aangewezen, noch is betrokken in een ruilverkavelingplan, noch is opgenomen in een aanwijzing als bedoeld 
in de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, noch dat er ten opzichte van derden verplichtingen uit hoofde van een 
voorkeursrecht of optierecht op de bouwgrond bestaan. 

k) De gemeente geeft geen enkele garantie of vrijwaring, behoudens die voor uitwinning. Met betrekking tot 
bodemverontreiniging geldt het bepaalde in artikel 2.7 van deze algemene verkoopvoorwaarden. 

l) Het bouwterrein zal bij de levering de eigenschappen bezitten, die voor het gebruik ervan overeenkomstig 
zijn bestemming nodig zijn, tenzij in de overeenkomst anders is vermeld. Voor andere eigenschappen en 
voor aan koper op het moment van het passeren van de notariële akte kenbare gebreken staat de gemeente 
niet in, voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald. 

 
Artikel 2.2 Overdracht en aanvaarding 
a) De bouwgrond wordt geleverd bij notariële akte. 
b) De notariële akte dient te worden gepasseerd uiterlijk zes weken na de datum van ondertekening van het 

verkoopbesluit welke een onderdeel zal vormen van de koopovereenkomst. Bij overschrijding van deze 
termijn door nalatigheid van koper is koper aan de gemeente een aanvullende vergoeding verschuldigd van 
2% (zegge: twee procent) van de koopsom per maand of gedeelte van een maand, dat de termijn wordt 
overschreden. De keuze van de notaris ligt bij de koper, met dien verstande, dat de gemeente de keuze 
voorstaat voor een notaris, die standplaats heeft in de gemeente en dat -indien koper geen notaris kan of wil 
aanwijzen- de gemeente die aanwijzing zal doen, waarmede koper zich bij voorbaat akkoord verklaart. 

c) De koopsom, inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting, dient uiterlijk te zijn voldaan op de datum 
van het passeren van de notariële akte door bijschrijving op de kwaliteitsrekening van de notaris, dan wel 
rechtstreeks op een rekening van de gemeente. De kosten voor het telefonisch overmaken van de koopsom 
en bijkomende kosten zijn voor rekening van de koper. Koper is de koopsom, de eventuele rente en de 
eventuele boete verschuldigd zonder beroep op korting of verrekening.  

 
Artikel 2.3 Betaling waarborgsom 
a) Koper dient bij ondertekening van de overeenkomst aan de gemeente een bankgarantie van een in 

Nederland gevestigde bank of daartoe toegelaten verzekeringsmaatschappij te overleggen ter hoogte van 
een bedrag van tien procent van de volledige koopsom exclusief omzetbelasting. Deze bankgarantie dient 
gestand te worden gedaan tot het moment dat de ingevolge de overeenkomst te realiseren bebouwing 
alsmede de ingevolge de overeenkomst te realiseren terreininrichting opgeleverd is. 

b) In plaats van de in lid a bedoelde bankgarantie kan koper ervoor kiezen om bij ondertekening van de 
overeenkomst een bedrag ter hoogte van tien procent van de volledige koopsom exclusief omzetbelasting als 
waarborgsom aan de gemeente te betalen. In dat geval zal deze waarborgsom door de gemeente aan koper 



terugbetaald worden op het moment dat de ingevolge de overeenkomst te realiseren bebouwing alsmede de 
ingevolge de overeenkomst te realiseren terreininrichting opgeleverd is. De gemeente zal aan koper bij 
terugbetaling van de waarborgsom geen rentevergoeding daarover verschuldigd zijn. 

c) Indien koper na ondertekening van de overeenkomst niet voldoet of kan voldoen aan het gestelde in de 
overeenkomst zal, na schriftelijke ingebrekestelling en na verloop van de in die ingebrekestelling genoemde 
termijn, koper in verzuim zijn en zal het bedrag van de bankgarantie (als bedoeld in lid a van dit artikel) 
en/of de waarborgsom (als bedoeld in lid b van dit artikel) ter hoogte van tien procent van de volledige 
koopsom exclusief omzetbelasting toekomen aan de gemeente, zonder dat nadere rechterlijke tussenkomst 
zal zijn benodigd. 

 
Artikel 2.4 Verkoop  
a) De verkoop geschiedt: 

1. tegen een koopsom; 
2. met toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden, voor zover hiervan bij de voor elke 

afzonderlijke verkoop nader vast te stellen bijzondere bedingen in de koopovereenkomst niet schriftelijk 
wordt afgeweken;  

3. met toepassing van de overige, voor elke afzonderlijke verkoop vast te stellen bijzondere bedingen.  
b) De koopovereenkomst komt van de zijde van de gemeente eerst tot stand -en de koper kan daaraan eerst 

rechten ontlenen-, indien daartoe door of namens het bevoegde orgaan is besloten. 
 
Artikel 2.5 Lasten en belastingen 
a) Alle kosten, rechten en belastingen met betrekking tot de overdracht en aflevering van de bouwgrond, 

waaronder begrepen de kosten van de kadastrale meting, komen voor rekening van de koper.  
b) Alle lasten en belastingen, welke terzake van de bouwgrond worden geheven, komen met ingang van één 

januari, volgende op de datum van de notariële akte voor rekening van de koper. 
 
Artikel 2.6 Perceelsomschrijving, meting, terreingrenzen 
De in de koopovereenkomst en het verkoopbesluit omschreven oppervlakte van de bouwgrond wordt -conform 
het bepaalde in artikel 7:17, lid 5, van het Burgerlijk Wetboek- vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn. 
Een eventueel verschil tussen de vermelde oppervlakte en de werkelijke oppervlakte, zoals die blijkt na opmeting 
van de bouwgrond vanwege het Kadaster, geeft geen recht op verrekening van de koopsom of enigerlei 
vergoeding, hoe ook genaamd. 
 
Artikel 2.7 Milieubepaling 
a) Met betrekking tot de bouwgrond heeft de gemeente een in de koopovereenkomst nader omschreven 

bodemonderzoek doen uitvoeren naar eventuele verontreiniging van de bouwgrond en/of het grondwater. 
De koper heeft recht op inzage in het betreffende onderzoeksrapport. Uit dat onderzoek is gebleken, dat er 
geen beletselen zijn voor bebouwing van de bouwgrond en dat overigens in de bouwgrond geen 
concentraties van stoffen zijn aangetroffen, die naar de huidige maatstaven schadelijk zijn te achten voor de 
volksgezondheid en/of het milieu. De gemeente heeft, gezien het voorafgaande gebruik van het terrein 
voorzover dat aan haar bekend is, geen reden om aan te nemen, dat dergelijke stoffen zich in de grond 
zouden bevinden. De gemeente verklaart, dat de bouwgrond geschikt is voor het door koper voorgenomen 
gebruik ervan. De kosten voor het eventueel afvoeren van overtollige grond zijn te allen tijde voor rekening 
van koper. 

b) Indien vóór het passeren van de notariële akte zou blijken van aanwezigheid in de bouwgrond van voor het 
milieu en/of de volksgezondheid gevaarlijke stoffen (die niet door kopers toedoen daar zijn ontstaan), 
zodanig dat sanering wettelijk verplicht is, dan heeft de koper als ook de gemeente het recht de 
koopovereenkomst te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn 
vereist. De enkele aanzegging bij aangetekende, gemotiveerde brief aan het adres van de wederpartij is 
voldoende, onverminderd het recht van partijen op vergoeding van eventueel geleden schade. Indien reeds 
aflevering heeft plaatsgevonden is de koper verplicht het afgeleverde onverwijld weer in de macht van de 
gemeente terug te brengen, voorzover mogelijk in de staat waarin dit zich bevond ten tijde van de 
aflevering.  

c) Onder stoffen, die gevaar opleveren voor de volksgezondheid en/of het milieu, worden niet verstaan: resten 
van bomen en beplantingen, funderingsresten, puin of andere restanten van bouwkundige aard, voor zover 
zich daar niet in onaanvaardbare mate stoffen bevinden, die naar de huidige maatstaven schadelijk zijn te 
achten voor de volksgezondheid en/of het milieu. Ook omstandigheden, die de draagkracht van de bodem 
beïnvloeden, worden hiertoe niet gerekend.  

d) Indien na het passeren van de akte van levering tijdens de bouwwerkzaamheden of de daaraan 
voorafgaande voorbereidende werkzaamheden zou blijken van verontreiniging van de bouwgrond, zoals 
omschreven in lid a, dan zullen partijen (i.c. de gemeente en koper) met elkander nader overleggen over de 
te nemen maatregelen. 

 



Artikel 2.8 Faillissement, surséance van betaling, wettelijke schuldsanering en executoriaal 
beslag 

a) Indien koper vóór het passeren van de notariële akte in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel 
surséance van betaling aanvraagt, een wettelijke schuldsanering bij hem wordt uitgevoerd, dan wel 
executoriaal beslag op zijn goederen wordt gelegd, is de gemeente bevoegd de overeenkomst te ontbinden 
zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist. De enkele aanzegging bij 
aangetekende brief is voldoende voor deze ontbinding. Indien reeds aflevering heeft plaatsgevonden is de 
koper verplicht het afgeleverde onverwijld weer in de macht van de gemeente terug te brengen, voorzover 
mogelijk in de staat waarin dit zich bevond ten tijde van de aflevering.  

b) In een situatie als bedoeld in lid a van dit artikel vervalt de bankgarantie en/of de waarborgsom als bedoeld 
in artikel 2.3 van deze algemene verkoopvoorwaarden zonder nadere ingebrekestelling aan de gemeente, 
zonder verrekening op enige wijze met andere verschuldigde bedragen door een van beide partijen. 

 
Artikel 2.9 Hoofdelijke aansprakelijkheid en ondeelbaarheid 
a) Indien de bouwgrond door meerdere personen gezamenlijk wordt aangekocht zijn deze hoofdelijk 

aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen jegens de gemeente.  
b) De bij verkoop voor de koper gestelde verplichtingen zijn steeds ten opzichte van de gemeente ondeelbaar. 
 
Artikel 2.10 Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding 
a) Behoudens het elders in deze algemene verkoopvoorwaarden bepaalde is een partij in verzuim jegens de 

wederpartij als hij, na in gebreke te zijn gesteld en na het verloop van de in die ingebrekestelling bepaalde 
termijn, niet voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en het daarin van toepassing 
verklaarde algemene verkoopvoorwaarden. 

b) Ingebrekestelling moet bij aangetekende brief of deurwaardersexploot geschieden. 
c) Wanneer een partij in verzuim is conform het gestelde in lid a van dit artikel, is deze verplicht de schade, die 

de wederpartij dientengevolge lijdt, te vergoeden en kan de wederpartij de overeenkomst, zonder 
rechterlijke tussenkomst, ontbinden. 

 
Artikel 2.11 Boetebeding 
Bij niet-nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit deze algemene verkoopvoorwaarden, of eventuele 
van gemeentewege te stellen bijzondere voorwaarden, zal koper schriftelijk door burgemeester en wethouders in 
gebreke worden gesteld met sommatie aan koper om binnen een door burgemeester en wethouders te stellen 
termijn zijn verplichtingen alsnog na te komen. Indien koper na verloop van de gestelde termijn alsnog in 
gebreke blijft, verbeurt hij ten behoeve van de gemeente een dadelijk opeisbare boete van vijfentwintig procent 
van de in artikel 2.4 bedoelde koopsom, onverminderd het recht van de gemeente tot het vorderen van eventuele 
geleden meerdere schade en onverminderd het recht van de gemeente om van koper nakoming van diens 
verplichtingen te vorderen. 
 
Artikel 2.12 Geschillenregeling 
Alle geschillen, die naar aanleiding van de overeenkomst mochten ontstaan, van welke aard en omvang ook, 
daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden 
voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter, tenzij partijen ter zake van die geschillen arbitrage bij het 
Nederlands Arbitrage Instituut overeenkomen. 
 



3. Bijzondere bepalingen 
 
Artikel 3.1 Eerdere ingebruikneming 
Het is koper niet toegestaan om de bouwgrond in gebruik te nemen, voordat de notariële akte is verleden. 
 
Artikel 3.2 Erfdienstbaarheden over en weer 
a) Ten behoeve van en/of ten laste van de bouwgrond en ten behoeve van en/of ten laste van het (de) 

naastgelegen perce(e)l(en), worden gevestigd en aangenomen, al zodanige erfdienstbaarheden, dat de 
toestand waarin die percelen zich ten opzichte van elkaar bevinden, gehandhaafd wordt. 

b) De in lid a genoemde erfdienstbaarheden kunnen onder meer betreffen: de aanwezigheid van ondergrondse 
en bovengrondse kabels en leidingen, rioleringen, waterafvoeren, transformatoren, ventilatiesystemen, 
alsmede de bouwwerken die voor een deugdelijke werking hiervan benodigd zijn en voorts lichtinval, 
inankeringen, inbalkingen en overbouwingen. Zij kunnen echter nimmer een verbod tot bouwen of 
verbouwen betreffen. 

c) De in lid a genoemde erfdienstbaarheden houden tevens in het recht om de betreffende voorzieningen te 
hebben, te houden, te inspecteren, te onderhouden en te vernieuwen. 

d) Bij de erfdienstbaarheid voor kabels en leidingen en rioleringen wordt bepaald dat op, boven of onder dat 
gedeelte van de bouwgrond geen gebouwen en/ of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden 
opgericht, noch een gesloten wegdek mag worden aangebracht, ontgrondingen mogen worden verricht of 
bomen, dan wel diepwortelende struiken mogen worden geplant, of aan derden toestemming tot dergelijke 
handelingen mag worden verleend. 

e) De kosten van het vestigen van de erfdienstbaarheid komen ten laste van koper. 
 
Artikel 3.3 Gedogen beplanting nabij eigendomsgrens 
Koper moet, in afwijking van het bepaalde in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek gedogen, dat op de aan de 
gemeente in eigendom blijvende grond binnen een afstand van 2 meter uit de eigendomsgrens bomen en 
struiken worden geplant en onderhouden. Koper is verplicht deze bomen en struiken te laten staan. 
 
Artikel 3.4 Overdracht van rechten 
Het is koper verboden om, zonder schriftelijke toestemming van de gemeente, rechten en verplichtingen uit deze 
algemene verkoopvoorwaarden en/of eventuele met deze algemene verkoopvoorwaarden samenhangende 
overeenkomsten tussen partijen, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden; de gemeente is bevoegd om 
aan het verlenen van toestemming voorwaarden te verbinden. 
 
Artikel 3.5 Opstallen, kabels, leidingen en dergelijke 
1. De verkoper heeft de inspanningsverplichting om het perceel vrij op te leveren van kabels, leidingen, draden, 

palen, isolatoren, rosetten, aanduidingborden en toestellen vanwege de gas-, water- en elektriciteit 
leverende bedrijven, de KPN en de openbare diensten. 

2. Indien zich er echter omstandigheden voordoen dat het hiervoor gestelde niet mogelijk is (bijvoorbeeld op 
last van hogere overheden of nutsbedrijven), zal de verkoper voor die zaken die reeds bij levering aanwezig 
zijn een zakelijk recht vestigen en kan eventueel met de koper een vergoeding overeengekomen worden.  

3. De koper is verplicht te gedogen al hetgeen ten behoeve van openbare voorzieningen op, in, aan, of boven 
de grond en de te stichten opstallen is aangebracht na levering wordt onderhouden en dat al hetgeen 
noodzakelijk is ten behoeve van openbare voorzieningen op, in, aan of boven de grond zal worden 
aangebracht en onderhouden.   

4. De koper is verplicht al hetgeen ingevolge lid 3 van dit artikel is aangebracht bevestigd te laten. 
5. Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen of vernieuwen van de 

in lid 3 bedoelde zaken, zal door de verkoper op haar kosten worden vergoed aan koper of hersteld. 
6. De koper is verplicht, voor zover in redelijkheid van hem gevergd kan worden, op zijn kosten die 

maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken, omschreven in lid 3 van dit 
artikel, welke het college dan wel de eigenaren van die zaken nodig achten. 

7. De koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade welke door beschadiging van de aanwezige zaken, 
hiervoor genoemd in lid 3, door zijn toedoen of nalaten wordt veroorzaakt. 

 
Artikel 3.6 Riolering 
1. De koper heeft de plicht het complex aan te sluiten op de gemeentelijke riolering. Bij het aansluiten op de 

riolering moeten de voorwaarden en bepalingen worden nageleefd, welke eventueel door het college worden 
opgelegd. De aan de aansluiting verbonden kosten komen voor rekening van de koper.  

2. Het is de koper verboden, in welke vorm en wijze dan ook afvalstoffen of andere stoffen dan hemelwater, 
gootwater of faecaliën te lozen op de gemeentelijke riolering, behoudens schriftelijke ontheffing hiervan door 
het college. Eventueel kan deze ontheffing onder voorwaarden worden verleend. 

 
 
 



Artikel 3.7 Kettingbeding 
a) Koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de 

artikelen 3.3, dit artikel 3.7, en de artikelen 5.2 tot en met 5.5 van deze algemene verkoopvoorwaarden, 
tenzij deze artikelen in de overeenkomst niet van toepassing zijn verklaard, bij overdracht van het geheel of 
een gedeelte van de bouwgrond, alsmede bij vestiging daarop van een beperkt recht, aan de nieuwe 
eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde in de 
notariële akte of vestiging van een beperkt recht, woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct 
opeisbare boete van € 50.000,00 (zegge : vijftigduizend euro) ten behoeve van de gemeente, met 
bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of eventueel meer geleden schade te vorderen. 

b) Op gelijke wijze als in lid a van dit artikel is bepaald, verbindt koper zich jegens de gemeente tot het 
bedingen bij wijze van kettingbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde, dat ook deze zowel het 
bepaalde in lid a. als de in lid b opgenomen verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens 
rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden. Elke opvolgende koper neemt daarbij namens en ten behoeve van de 
gemeente het beding aan. 

 
Artikel 3.8 Kwalitatieve verplichting 
De in de overeenkomst van toepassing verklaarde artikelen van deze algemene verkoopvoorwaarden blijven 
rusten op de bouwgrond en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die de bouwgrond onder bijzondere 
titel zal/ zullen verkrijgen, waarbij dan tevens moet worden bepaald dat mede gebonden zijn, degenen die van de 
rechthebbende een recht tot gebruik van de bouwgrond zullen verkrijgen. 
Aangezien van deze overeenkomst tussen partijen een notariële akte wordt opgemaakt die daarna zal worden 
ingeschreven in de openbare registers, is voldaan aan de eis van artikel 6:252, lid 2 Burgerlijk Wetboek. 



4. Bijzondere bepalingen ten aanzien van bebouwing 
 
Artikel 4.1 Bebouwing 
a) Koper is verplicht binnen twee maanden na de datum van de notariële akte een aanvang te maken met de 

bouw door een bouwvergunning aan te vragen bij de gemeente.  
b) Binnen één maand na de datum waarop de bouwvergunning onherroepelijk wordt, moet met de bouw 

gestart zijn. 
c) Onder het starten van bouwen wordt verstaan dat de palen zijn geheid en/of de fundamenten zijn gelegd. 
d) De bouwwerkzaamheden dienen regelmatig te worden voortgezet en uiterlijk achttien maanden na aanvang 

te zijn voltooid.  
e) In bijzondere gevallen -zulks uitsluitend ter beoordeling van de gemeente- kunnen burgemeester en 

wethouders gemelde termijnen éénmalig verlengen.  
 
Artikel 4.2 Niet-nakoming bouwplicht en recht van terugkoop 
a) Indien koper in verzuim is met zijn bouwverplichting als bedoeld in artikel 4.1 van deze algemene 

verkoopvoorwaarden is koper, naast het bepaalde in de artikelen 2.10 en 2.11 van deze algemene 
verkoopvoorwaarden, verplicht om de bouwgrond op eerste vordering van de gemeente terug te leveren, 
tegen de bij aankoop aan de gemeente betaalde koopsom. 

b) De kosten van en/of in verband met de wederoverdracht van de bouwgrond -in de meest ruime zin- komen 
geheel voor rekening van de wederpartij van de gemeente.  

c) De wederpartij van de gemeente is verplicht binnen een door de gemeente te bepalen termijn voor 
terugverkoop op zijn kosten zorg te dragen voor het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de 
bouwgrond, bij gebreke waarvan een en ander van gemeentewege op kosten van de wederpartij van de 
gemeente zal geschieden.  

d) Koper verleent door ondertekening van de overeenkomst reeds nu een onherroepelijke volmacht aan de 
gemeente tot het terugleveren van de bouwgrond aan de gemeente indien het gestelde in lid a van dit artikel 
van toepassing is.  

e) Koper verleent een onherroepelijke volmacht aan de gemeente bij aankoop de koopprijs te ontvangen en 
daarvoor kwijting en decharge te verlenen, de aan teruglevering verbonden kosten en de in verband met 
wederoverdracht gemaakte kosten (zoals bedoeld in lid b en c van dit artikel) te verrekenen, de ter 
voorschreven zake nodige akten en stukken te doen opmaken, te verlijden en te tekenen, woonplaats te 
kiezen en verder al datgene te verrichten wat de gevolmachtigde raadzaam zal oordelen, één en ander met 
de macht van substitutie. 

f) Het bepaalde in dit artikel laat het recht van de gemeente op schadevergoeding en/of boeteoplegging, als 
bedoeld in artikel 2.11 van deze algemene verkoopvoorwaarden, onverlet. 

 
 
 



5. Bijzondere bepalingen ten aanzien van bedrijventerrein 
 
Artikel 5.1  Beoogd gebruik 
a) De koper is gehouden de bouwgrond niet anders te gebruiken dan overeenkomstig het ten tijde van de 

verkoop geldende bestemmingsplan dan wel ontwerpbestemmingsplan, tenzij op een later tijdstip de 
(ontwerp)bestemming alsnog wordt gewijzigd. In dat geval is het gebruik volgens de nieuwe bestemming 
geoorloofd.  

b) De in lid a omschreven gebruiksplicht laat onverlet het recht van de koper gebruik te maken van de 
vrijstellingsmogelijkheden, waarin de Wet op de Ruimtelijke Ordening voorziet of op enig moment zal 
voorzien. 

 
Artikel 5.2 Verbod tot verkoop aan de consument 
a) Naast het gestelde in het bestemmingsplan is het uitdrukkelijk verboden de bouwgrond en/of de daarop te 

stichten bebouwing te gebruiken of te doen gebruiken voor handelsdoeleinden, waarbij levering van 
goederen of waren direct aan de consument plaatsvindt; 

b) Bij overtreding van het in lid a. bedoelde verbod zal koper een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van € 
5.000,00 (zegge : vijfduizend euro) voor elke week, of gedeelte van een week, dat de in strijd met de in dit 
artikel onder lid a bedoelde leveringen plaatsvinden, zulks nadat koper ter zake van de overtreding door de 
gemeente bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot in gebreke is gesteld. 

c) Het bepaalde in lid a van dit artikel is niet van toepassing indien vooraf door de gemeente een vrijstelling is 
verleend voor de in het betreffende bestemmingsplan aangegeven activiteiten tot het uitoefenen van de 
detailhandel. 

 
Artikel 5.3 Afrastering 
Koper verplicht zich tegenover de gemeente om, indien dit in de in de overeenkomst bedoelde 
terreininrichtingstekening is opgenomen, voor haar rekening, de grenzen van de bouwgrond af te scheiden met 
een afrastering. 
 
Artikel 5.4 Parkeren op eigen terrein 
a) Koper verplicht zich tegenover de gemeente om op de bouwgrond voldoende parkeerplaatsen te realiseren 

op zodanige wijze dat het parkeren van vervoermiddelen van personeel en bezoekers volledig op de 
bouwgrond kan geschieden. 

b) Koper verplicht zich tegenover de gemeente tevens om voor vrachtwagens, trailers e.d. van koper en van de 
leveranciers/afnemers van koper voldoende parkeerruimte en wachtruimte te realiseren op de bouwgrond, 
op zodanige wijze dat deze niet op de openbare weg parkeren en/of wachten. 

c) Koper zal de in de vorige leden aangegeven voorzieningen verwerken op de in de overeenkomst bedoelde 
inrichtingstekening, welke is goedgekeurd door de gemeente. 

 
Artikel 5.5 Zelfgebruik van de bouwgrond en verbod doorverkoop 
a) Koper verplicht zich om, gedurende een periode van vijf jaar na oplevering van de op de verkochte grond te 

realiseren bebouwing, deze uitsluitend zelf te zullen gebruiken en die bebouwing met de daartoe behorende 
grond niet aan derden te zullen doorverkopen, met beperkte gebruiksrechten te bezwaren, te verhuren of te 
verpachten of anderszins in gebruik af te staan, een en ander behoudens het vermelde in de hierna volgende 
leden.  

b) Het bepaalde in het lid a van dit artikel is niet van toepassing in geval van: 
1) verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3:174 Burgerlijk 

Wetboek; 
2) executoriale verkoop door hypothecaire schuldeisers als bedoeld in artikel 3:268 Burgerlijk 

Wetboek; 
3) schriftelijke ontheffing door de gemeente als bedoeld in lid c van dit artikel. 

c) De gemeente kan in door koper aan te tonen bijzondere omstandigheden schriftelijk ontheffing verlenen van 
het bepaalde in dit artikel. Aan het verlenen van een dergelijke ontheffing kan de gemeente nadere 
voorwaarden verbinden. 

d) Indien koper het bepaalde in lid a van dit artikel overtreedt, zonder dat er sprake is van een in lid b van dit 
artikel genoemde grond, verbeurt hij per vierkante meter van de in de overeenkomst genoemde oppervlakte 
van de bouwgrond ten behoeve van de gemeente een zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete ter 
hoogte van honderd procent (100 %) van de op het moment van overtreding laatst geldende prijs voor de 
verkoop van bouwgrond voor bedrijventerreinen door de gemeente. 

  


