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A L G E M E N E V E R K O O P V O O R WA A R D E N
AVV 2006

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden behoren bij iedere overeenkomst tot verkoop van
onroerende zaken tussen de gemeente Valkenswaard (hierna: gemeente) en koper waarin ze
uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die koper gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
3. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts geldig indien en voor zover schriftelijk tussen
partijen is overeengekomen.
4. De overeenkomst samen met de algemene verkoopvoorwaarden vormen één onverbrekelijk
geheel. In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen dan wel verbintenissen uit de
overeenkomst boven de algemene verkoopvoorwaarden.
Artikel 2. Situatietekening
Van elke overeenkomst tot verkoop van een gemeentelijke onroerende zaak maakt een genummerde
en gedateerde situatietekening deel uit, waarop de over te dragen onroerende zaak (hierna: het
verkochte) globaal staat aangegeven. In de overeenkomst wordt deze tekening met een nummer
aangeduid.
Artikel 3. Koopoptie
De gemeente kan een koopoptie op een bouwterrein verlenen voor een maximale periode van één
maand, nadat de aspirant-koper daartoe schriftelijk een verzoek heeft gedaan. De gemeente kan deze
termijn verlengen dan wel een andere termijn vaststellen indien specifieke omstandigheden dit naar
het oordeel van de gemeente rechtvaardigen. Aan een optieverlening dan wel optieverlenging kunnen
door de gemeente een renteclausule en nadere voorwaarden of voorbehouden worden verbonden.
Artikel 4. Notariële akte van levering
1. De voor overdracht vereiste akte van levering dient te worden gepasseerd binnen twee maanden na
het tot stand komen van het gemeentelijk besluit tot verkoop.
2. De koper bepaalt de keuze van de notaris. Indien deze geen notaris kan of wil aanwijzen, zal de
akte worden gepasseerd ten kantore van een door de gemeente aan te wijzen, binnen de gemeente
gevestigde, notaris.
3. Indien de akte wordt gepasseerd nadat de in lid 1 vermelde termijn is verstreken, is het
bepaalde in artikel 6 onverminderd van toepassing.
4. Tenzij in de overeenkomst een ander tijdstip is overeengekomen, kan koper het verkochte in eigen
gebruik en genot aanvaarden zodra de koopsom, eventuele rente, eventueel verschuldigde
belasting en eventuele andere overeengekomen vergoedingen volledig zijn betaald en de akte van
levering is ondertekend.
5. Aan de gemeente wordt een afschrift van de akte, als bedoeld in het eerste lid, uitgereikt.
Artikel 5. Waarborgsom/bankgarantie
1. Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen kan koper worden verplicht uiterlijk
binnen twee weken na het tot stand komen van het gemeentelijk besluit tot verkoop bij de notaris
via diens kwaliteitsrekening een waarborgsom te storten, gelijk aan vijf procent (5%) van de
koopsom met een minimum van € 2.500,00. Over de waarborgsom wordt door de gemeente geen
rente vergoed. Als de notaris over de waarborgsom rente vergoedt, komt deze rente toe aan koper.
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2. In plaats van deze waarborgsom kan koper desgewenst, binnen de hiervoor genoemde termijn, bij
en ten genoegen van de gemeente dan wel de notaris, een schriftelijke door een in Nederland
gevestigde bankinstelling afgegeven bankgarantie doen stellen tot het bedrag als bedoeld in lid 1.
Deze bankgarantie moet onvoorwaardelijk zijn, voortduren tot tenminste één week na de
overeengekomen datum van eigendomsoverdracht en de clausule bevatten, dat de bankinstelling
op eerste verzoek van de gemeente en/of de notaris het bedrag van de garantie aan de gemeente
dan wel de notaris zal uitkeren. Hierbij wordt de notaris verplicht en voor zover nodig
onherroepelijk gemachtigd om, zodra koper aan zijn verplichting heeft voldaan en de juridische
levering is voltooid, de bankinstelling te berichten dat de door koper gestelde bankgarantie kan
vervallen.
3. Behoudens ontbinding van deze overeenkomst op grond van het inwerking treden van een
overeengekomen ontbindende voorwaarde en behoudens het in artikel 24 bepaalde, zal de
waarborgsom na ondertekening van de notariële akte van levering aan koper worden gerestitueerd
dan wel de bankgarantie aan koper worden geretourneerd.
4. Bij niet-nakoming van de in dit artikel aan koper opgelegde verplichting is artikel 24 van
overeenkomstige toepassing.
5. Zolang op grond van het vorenstaande geen restitutie, verrekening of uitbetaling van de
waarborgsom heeft plaatsgevonden, houdt de notaris deze onder zich, totdat bij in kracht van
gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is beslist aan wie de waarborgsom moet worden
afgedragen, dit behoudens eensluidende betalingsopdracht van beide partijen aan de notaris.
Artikel 6. Betaling koopsom
1. Binnen twee maanden na de datum van het gemeentelijke besluit tot verkoop en uiterlijk op de dag
van de ondertekening van de akte van levering dient de volledige koopsom en de eventueel
daarover verschuldigde belasting en al hetgeen eventueel overigens in verband met de verkoop
verschuldigd is, te zijn voldaan aan de notaris die de akte verlijdt. Koper mag de koopsom voldoen
aan de gemeente.
2. Indien de koopsom niet binnen de in het eerste lid van dit artikel gestelde termijn door de
gemeente of de notaris is ontvangen, is koper in verzuim door het enkele feit van niet nakoming,
zonder dat een ingebrekestelling is vereist, conform artikel 6:83 van het Burgerlijk Wetboek.
Koper is over de periode vanaf dat tijdstip tot aan de datum van de volledige betaling de wettelijke
rente als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd, berekend over de
overeengekomen koopsom exclusief de (eventueel) verschuldigde belasting.
3. Betaling aan de gemeente zal eerst plaatsvinden nadat de notaris uit onderzoek bij de openbare
registers is gebleken dat de overdracht is geschied vrij van inschrijvingen, die bij het verlijden van
de akte van levering niet bekend waren, en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen
daarvan. De gemeente is ermee bekend dat, in verband met dit onderzoek, tussen de dag van
ondertekening van de akte van levering en de dag van betaling één of enkele werkdagen kunnen
verstrijken.
4. De notaris houdt de voor of namens koper betaalde gelden voor koper tot het moment waarop hem
uit onderzoek in de openbare registers is gebleken dat de overdracht is geschied overeenkomstig
het in het vorige lid bepaalde. Daarna houdt de notaris de betrokken gelden voor de gemeente,
voor zover deze niet bestemd zijn voor betaling van schulden waarvoor inschrijvingen in het
vorige lid zijn opgenomen of op andere grond volgens de afrekening van de notaris aan anderen
toekomen.
Artikel 7. Kosten en belastingen
1. Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen kunnen worden de overdrachts- en/of
omzetbelasting, de kosten van de notaris en het kadastrale recht, zijn voor rekening van koper.
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2. Alle lasten en belastingen, die van het verkochte worden geheven, komen met ingang van 1
januari van het jaar volgende op de datum van de notariële overdracht, voor rekening van koper.
Artikel 8. Perceelsomschrijving, meting, terreingrenzen
1. Voor de datum van de feitelijke ingebruikneming van het verkochte zullen de grenzen door of
namens de gemeente met deugdelijk materiaal in het terrein worden aangeduid. Eventueel kunnen
deze grenzen aan koper op diens verzoek worden aangewezen. Koper verplicht zich voor het
plaatsen of doen plaatsen van gebouwen met de ambtenaar die het bouwtoezicht heeft, overleg te
plegen over de juiste plaatsing binnen de grenzen van het verkochte.
2. Verschil tussen de opgegeven maat en de werkelijke grootte van het verkochte verleent aan geen
van partijen enig recht.
Artikel 9. Risico-overgang en beschadiging
1. Het verkochte is eerst met ingang van het tijdstip van het ondertekenen van de akte van levering
voor risico van de koper, tenzij de feitelijke levering op een eerder tijdstip heeft plaatsgevonden,
in welk geval het risico op koper overgaat op het tijdstip van feitelijke levering.
2. In geval van tenietgaan of bij gehele of gedeeltelijke beschadiging van het verkochte voorafgaand
aan het in het eerste lid van dit artikel gemelde tijdstip van risico-overgang, anders dan door
toedoen van koper, stelt de gemeente binnen achtenveertig uur nadat haar die beschadiging bekend
is geworden, koper daarvan op de hoogte.
3. Ingeval het verkochte ten gevolge van een niet-toerekenbare tekortkoming van de gemeente voor
het in lid 1 bedoelde tijdstip van risico-overgang wordt beschadigd dan wel geheel of gedeeltelijk
verloren gaat, is de overeenkomst van rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier weken na het
onheil, maar in ieder geval voor de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht:
a. koper uitvoering van deze overeenkomst verlangt, in welk geval de gemeente, zonder enige
bijzonder tegenprestatie naast de vastgestelde koopprijs aan koper en op de overeengekomen
dag van eigendomsoverdracht, het verkochte levert in de staat waarin het zich dan bevindt,
met alle rechten, die de gemeente jegens derden toekomen ter zake van het onheil, hetzij uit
hoofde van verzekering, hetzij uit andere hoofde; of
b. de gemeente verklaart het verkochte voor haar rekening te herstellen binnen een met koper
overeen te komen termijn, in welk geval het tijdstip, waarop de akte van levering wordt
ondertekend, verschuift naar de dag waarop deze hersteltermijn is verstreken. Indien het
herstel binnen deze termijn niet naar behoren plaatsvindt, heeft koper alsnog het recht de
overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden. Maakt koper geen gebruik van dit recht,
dan wordt de juridische levering opgeschort totdat de schade naar behoren is hersteld. Indien
de juridische levering wordt uitgesteld wordt de termijn van de eventuele bankgarantie als
bedoeld in artikel 5 door koper verlengd.
Artikel 10. Vervroegde ingebruikneming
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 kan koper, met voorafgaande schriftelijke toestemming
van de gemeente, het verkochte in gebruik nemen voor het in artikel 4 bedoelde tijdstip. Onder
vervroegde ingebruikneming wordt in dit verband mede verstaan de aanwijzing van de grenzen
zoals in artikel 8 omschreven.
2. Over het tijdvak vanaf de datum van de ingebruikneming tot de dag van betaling van de koopsom
is koper aan de gemeente verschuldigd een bij het passeren van de akte van levering te betalen
rentevergoeding op basis van de wettelijke rente over het bedrag van de koopsom, verminderd met
de eventueel gestorte waarborgsom.
Artikel 11. Feitelijke levering, staat van het verkochte
1. De gemeente staat er voor in dat zij gerechtigd is de eigendom van het verkochte over te dragen.
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2. Het verkochte zal aan koper in eigendom worden overgedragen in de staat waarin het zich bij het
tot stand komen van de overeenkomst bevindt met alle daarbij behorende rechten en aanspraken,
zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten. De
gemeente verplicht zich voor het verkochte zorg te dragen als een zorgvuldig schuldenaar tot aan
het tijdstip van feitelijke levering.
3. Het verkochte zal bij de feitelijke levering de eigenschappen bezitten die voor het gebruik als door
de gemeente aangegeven bij haar aanbod nodig zijn. Aan koper kenbare gebreken die daaraan in
de weg zouden kunnen staan, komen voor diens risico.
4. De feitelijke levering van het verkochte zal in beginsel geschieden bij de ondertekening van de
akte van levering. Indien de feitelijke levering plaatsvindt op een ander tijdstip dan bij de
ondertekening van de akte van levering, eindigt de zorgplicht van de gemeente per het tijdstip van
feitelijke levering tenzij anders overeengekomen.
5. Het verkochte wordt vrij van hypotheken, beslagen en/of inschrijvingen daarvan overgedragen. Bij
de juridische levering aanvaardt koper uitdrukkelijk alle leidende erfdienstbaarheden, bijzondere
lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve
verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorafgaande akte(n) van levering
en/of van vestiging van het recht van erfpacht en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n).
Artikel 12. Milieukundig onderzoek
1. Indien het verkochte bestemd is voor bebouwing, wordt door of namens de gemeente een
indicatief bodemonderzoek (grond en grondwater) verricht naar de aanwezigheid van voor het
milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in het verkochte.
2. De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een rapport waarin de toestand van de
bodem wordt omschreven. Koper heeft recht op inzage in dit rapport. Indien er reden is om aan te
nemen dat zich in de bodem in onaanvaardbare mate stoffen bevinden met het oog op het door
koper volgens de overeenkomst beoogde gebruik, die naar de ten tijde van het onderzoek geldende
maatstaven schadelijk zijn te achten voor het milieu of de volksgezondheid, of die anderszins
onaanvaardbaar zijn, zijn partijen niet verplicht de overeenkomst na te komen maar treden met
elkaar in overleg.
Artikel 13. Ontbinding in geval van verontreiniging
1. Koper heeft tot aan de start van de fundering van de bebouwing op het betrokken perceel, of als dit
perceel verkaveld wordt: op de betrokken kavel, doch in geen geval langer dan één jaar na het
ondertekenen van de overeenkomst, het recht de overeenkomst eenzijdig bij aangetekende brief te
ontbinden indien hij in het verkochte alsnog voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare
stoffen aantreft, waarvan hij aannemelijk maakt, dat deze al aanwezig waren op het tijdstip dat
hem het bezit werd overgedragen, en dat deze van zodanige aard zijn dat van hem niet kan worden
gevergd dat hij, zonder dat wordt gesaneerd, het verkochte aanvaardt (met name ook als door deze
verontreiniging de realisering van de door partijen op het verkochte beoogde bestemming in
gevaar komt).
2. Een recht op ontbinding bestaat niet indien de redelijkheid en billijkheid zich wegens de geringe
ernst van de verontreiniging verzetten tegen ontbinding en/of indien de gemeente zich (ook
ingeval van ernstiger verontreiniging) verplicht om op haar kosten passende maatregelen te nemen
tot opheffing van de verontreiniging dan wel de schadelijke gevolgen daarvan.
3. Het vorenstaande laat onverlet het recht van koper op schadevergoeding indien en voor zover
daarvoor wettelijke of contractuele gronden zijn.
4. Niet als aan de gemeente toe te rekenen verontreiniging wordt aangemerkt de aanwezigheid van
stoffen waarvan de gemeente op het tijdstip van bezitsoverdracht niet een verontreinigend karakter
als bedoeld in deze bepaling behoefde aan te nemen op grond van de op dat tijdstip in dit opzicht
bestaande gezaghebbende inzichten.
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5. Onder voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen worden niet verstaan:
funderingsrestanten, puin of andere restanten van bouwkundige aard, stobben van bomen of
struiken, overige de draagkracht van de grond beïnvloedende omstandigheden. Op deze zaken
heeft dit artikel derhalve geen betrekking.
6. Indien hergebruik van de grond op het verkochte geen probleem oplevert maar van het verkochte
wordt afgevoerd, dan dienen de regels in acht te worden genomen die het bevoegd gezag op dat
moment in dat kader stelt. Mogelijk daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van koper.
Artikel 14. Bebouwing
1. Koper is verplicht de grond te bebouwen met de in de overeenkomst aangegeven bebouwing, die
al naar gelang de bestemming van de grond (een) woning(en), bedrijfsgebouw(en), kanto(o)r(en)
of bijzondere of andere nader omschreven bebouwing kan betreffen.
2. Binnen twee jaar na de datum van de akte van levering moet de op de grond te stichten bebouwing
voltooid en gebruiksklaar zijn. Indien daartoe aanleiding bestaat kan deze termijn, op schriftelijk
verzoek van koper, door de gemeente worden verlengd.
3. Zolang niet is voldaan aan de in lid 2 vermelde verplichting mag koper het verkochte niet (geheel
of gedeeltelijk), zonder voorafgaande toestemming van de gemeente, in juridische of economische
eigendom overdragen, in erfpacht uitgeven, met beperkte rechten bezwaren, verhuren of
verpachten of anderszins in gebruik geven aan derden. Aan deze toestemming kunnen
voorwaarden worden verbonden. Voor de vestiging van het recht van hypotheek is geen
toestemming nodig.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 16, is het bepaalde in lid 3 niet van toepassing in geval van
executoriale verkoop op grond van artikel 3: 268 en van verkoop op grond van artikel 3:174 van
het Burgerlijk Wetboek.
5. Niet-nakomen van het bepaalde in lid 2 heeft tot gevolg, dat koper aan de gemeente een boete
verschuldigd is van één procent (1%) van de koopsom voor elke volle week, waarmee de termijn
van twee jaren, dan wel indien de termijn verlengd is, de verlengde termijn, wordt overschreden.
De gemeente kan in bijzondere omstandigheden en naar haar beoordeling, het boetebedrag lager
vaststellen.
6. Bovenstaande is niet van toepassing indien een beroep kan worden gedaan op de gevallen zoals
genoemd in artikel 16 lid 4.
Artikel 15. Recht van terugkoop
1. Wanneer koper, ondanks een schriftelijke ingebrekestelling met inachtneming van een termijn
van tenminste acht dagen, niet voldoet aan het bepaalde in artikel 14 lid 2, heeft de gemeente een
koopoptie op het aan koper verkochte. Deze optie valt aan te merken als een onherroepelijk
aanbod van koper, zoals bedoeld in artikel 6:219 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. De gemeente
dient deze optie schriftelijk in te roepen, waardoor een (terugkoop)overeenkomst tot stand komt.
Wanneer de gemeente deze koopoptie inroept dient de levering, tegen de bij aankoop betaalde
koopprijs en eventueel betaalde omzetbelasting, binnen vier weken na het inroepen van de
koopoptie plaats te vinden.
2. Op de bij aankoop betaalde koopprijs zal de gemeente gerechtigd zijn om tien procent (10%) in te
houden als voorschot op de vergoeding van kosten, schade en rente. De gemeente is gerechtigd
haar daadwerkelijke kosten, schade en rente met de overige 90 procent (90%) te verrekenen.
Terzake van eventueel opgerichte bouwwerken of verrichte werkzaamheden kan geen enkele
vergoeding van de gemeente worden verlangd of gevorderd, ook niet op grond van
ongerechtvaardigde verrijking.
3. De kosten van of in verband met de terugverkoop en de teruglevering van het verkochte, in de
meest ruime zin, komen geheel voor rekening van terugverkoper.
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4.

Terugverkoper is verplicht op eerste verzoek van de gemeente binnen een door de gemeente te
bepalen termijn na de terugverkoop op zijn kosten zorg te dragen voor het in de oorspronkelijke
staat terugbrengen van het verkochte, bij gebreke waarvan een en ander van gemeentewege op
kosten van terugverkoper zal geschieden.

Artikel 16. Zelfgebruik en vervreemdingsbeperking
1. Koper verplicht zich de op de verkochte grond te realiseren bebouwing uitsluitend te zullen
gebruiken om die zelf (met zijn eventuele gezinsleden) te bewonen dan wel voor het eigen bedrijf
te gebruiken en die bebouwing met de daartoe behorende grond niet aan derden te zullen
vervreemden, een en ander behoudens het vermelde in lid 2, 4 en 5.
2. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing in geval van:
a. verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3:174 van het
Burgerlijk Wetboek;
b. executoriale verkoop;
c. schriftelijke ontheffing door burgemeester en wethouders als bedoeld in lid 4.
3. Het bepaalde in lid 1 en 2 vervalt nadat koper de betreffende bebouwing gedurende vijf
achtereenvolgende jaren na de datum van de akte van levering zelf heeft gebruikt.
4. De gemeente kan schriftelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in dit artikel. Deze ontheffing
wordt steeds verleend in geval dat koper ten genoegen van de gemeente aantoont:
a. verandering van werkkring van koper op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te
worden;
b. overlijden van koper of diens partner;
c. ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap van koper door echtscheiding dan
wel beëindiging;
d. verhuizing indien dit noodzakelijk is in verband met de gezondheid van koper of een van zijn
gezinsleden.
5. Voor andere redenen dan hiervoor genoemd is vooraf schriftelijke ontheffing van de gemeente
nodig waaraan voorwaarden, zoals een anti-speculatiebeding, kunnen worden gesteld.
6. Wanneer koper misbruik maakt van het bepaalde in lid 4, waaronder mede begrepen het opgeven
en/of schetsen van onjuiste feiten en/of omstandigheden, verbeurt koper een contractuele boete
aan de gemeente ter hoogte van vijftien procent (15%) van de bij doorverkoop gerealiseerde
koopprijs.
Artikel 17. ABC-bepaling
1. Indien in de overeenkomst expliciet is bepaald dat sprake is van een ABC-bepaling, is dit artikel
van toepassing.
2. Bij gelijktijdige afname van meerdere bouwkavels door koper staat de gemeente toe dat koper
zijn rechten op overdracht van de grond overdraagt aan de kopers van de woningen op de door
koper te bebouwen kavels, eventueel voordat die bebouwing tot stand is gekomen, onder de
volgende voorwaarden:
a. In de tussen koper en zijn kopers te sluiten overeenkomsten worden deze Algemene
Verkoopvoorwaarden, in samenhang met hetgeen omtrent deze artikelen in de overeenkomst
is bepaald, integraal van toepassing verklaard.
b. Koper stelt zich tegenover de gemeente garant voor de bouw, waartoe hij zich tegenover de
hiervoor bedoelde kopers heeft verplicht.
c. Koper verkoopt de op de door hem te bebouwen kavels te bouwen woningen aan door de
gemeente aan te wijzen doelgroepen van personen.
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Artikel 18. Schade aan gemeentelijke eigendommen
Indien ten gevolge van werkzaamheden door koper, voortvloeiend uit de realisering van bebouwing op
de verkochte onroerende zaak, schade wordt toegebracht aan gemeente-eigendommen zullen de kosten
van het herstellen van die schade op koper worden verhaald.
Artikel 19. Voorzieningen van openbaar nut
1. Koper is verplicht te dulden dat al hetgeen ten behoeve van voorzieningen van openbaar nut op,
in of boven de grond is aangebracht wordt onderhouden en dat al hetgeen noodzakelijk is ten
behoeve van voorzieningen van openbaar nut op, in of boven de grond zal worden aangebracht en
onderhouden.
2. Koper is verplicht te dulden dat al hetgeen ingevolge lid 1 van dit artikel is aangebracht bevestigd
blijft.
3. Alle schade, die een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen of vernieuwen
van de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken, zal door de gemeente op haar kosten worden
hersteld of, indien koper dat wenst, aan koper worden vergoed.
4. Koper is verplicht, voorzover in redelijkheid van hem kan worden gevergd, op zijn kosten die
maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken, omschreven in lid 1
van dit artikel, die de gemeente noodzakelijk acht.
5. Koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door beschadiging van de aanwezige
zaken, bedoeld in lid 1, door zijn toedoen of nalaten wordt veroorzaakt.
Artikel 20. Kwalitatieve verplichtingen
1. De in artikel 19 genoemde verplichtingen blijven rusten op het verkochte en zullen van
rechtswege overgaan op degene(n) die het goed onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen,
waarbij tevens wordt bepaald dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende
een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.
2. Aangezien van de 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 van het
Burgerlijk Wetboek.
Artikel 21. Hoofdelijkheid
1. Indien in de overeenkomst omtrent één en hetzelfde object meer dan één natuurlijke- of
rechtspersoon als koper van de gemeente staat genoemd, kunnen kopers slechts gezamenlijk de
voor koper uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten uitoefenen, dan wel de voor koper uit
deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomen.
2. Hierbij verlenen kopers elkaar onherroepelijk volmacht om namens elkaar de voor koper uit deze
overeenkomst voortvloeiende rechten uit te oefenen, dan wel de voor koper uit deze overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen na te komen.
3. Voor de nakoming van de verplichtingen die uit de overeenkomst en deze algemene
verkoopvoorwaarden vloeien, zijn kopers ieder hoofdelijk aansprakelijk.
Artikel 22. Financieringsvoorwaarde
1. Deze overeenkomst kan worden ontbonden, indien koper voor de in de overeenkomst genoemde
datum geen hypothecaire financiering of het aanbod daartoe heeft verkregen van een erkende
geldverstrekkende instantie tegen gebruikelijke bepalingen tot de in de overeenkomst genoemde
hoofdsom, nodig voor de financiering van het aan hem verkochte en de daarop in eerste instantie
te stichten bebouwing met de kosten van de overdracht.
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2. Koper verplicht zich al het redelijk mogelijke te doen teneinde de in lid 1 bedoelde financiering of
het aanbod daartoe te verkrijgen. Bij vervulling van de ontbindende voorwaarde kan koper bij
aangetekend schrijven aan de gemeente, voor de bedoelde datum, de ontbinding van de
overeenkomst inroepen, onder overlegging van twee afwijzingen van erkende geldverstrekkende
instanties, ten genoegen van de gemeente.
Artikel 23. Faillissement en beslag
1. Indien koper voor de datum van ondertekening van de akte van levering in staat van faillissement
wordt verklaard of surséance van betaling heeft gekregen, alsmede wanneer voor de datum van
ondertekening van de akte van levering executoriaal beslag op zijn roerende en/of onroerende
zaken wordt gelegd of als hij een onderhands akkoord voorbereidt met zijn crediteuren, dan wel
op enig andere wijze wordt beperkt in zijn bevoegdheden tot het verrichten van rechtshandelingen,
is de gemeente bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist. Aan zodanige beëindiging zal koper
geen recht kunnen ontlenen op vergoeding van schade, kosten of interesten, hoe dan ook genaamd.
2. Reeds betaalde gedeelten van de koopsom zullen worden gerestitueerd voor zover ze het bedrag
van de kosten en boeten ingevolge deze overeenkomst te boven gaan.
Artikel 24. Boetebepaling
1. Een partij is in verzuim jegens de wederpartij als hij, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig is of
blijft te voldoen aan zijn verplichtingen, uit hoofde van de overeenkomst en/of daaruit
voortvloeiend. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk met in achtneming van een termijn van
acht dagen, behalve indien en voorzover hiervan expliciet is afgeweken. Deze termijn kan reeds
lopen voordat een partij nalatig is.
2. Indien een partij in verzuim is, verbeurt deze partij een onmiddellijk opeisbare boete van
tweemaal de koopsom met een minimum van € 50.000,00 per verzuim, ten behoeve van de
wederpartij, onverminderd de bevoegdheid van de wederpartij om nakoming en vergoeding van
eventuele schade te vergoeden.
3. Wanneer een partij in verzuim is, is deze verplicht de schade die de wederpartij lijdt te vergoeden.
Onverminderd het recht op schadevergoeding en vergoeding van de kosten van verhaal, kan de
wederpartij in dat geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, tenzij de
tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding niet rechtvaardigt.
Nadat en indien de juridische levering van het verkochte heeft plaatsgevonden, doen partijen
afstand van hun recht tot ontbinding. Deze laatste bepaling laat onverlet de bevoegdheden van
partijen ingevolge deze overeenkomst.
4. Wanneer het verzuim betrekking heeft op het meewerken aan de feitelijke en/of juridische
levering van het verkochte, op grond van bepalingen van of voortvloeiend uit deze overeenkomst,
dan wel de tijdige voldoening van de koopsom, verbeurt de nalatige partij ten gunste van de
wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van tien procent
(10%) van de totale koopsom, onverminderd het recht op verdere schadevergoeding en
vergoeding van kosten van verhaal.
Artikel 25. Geschillenregeling
Alle geschillen, die naar aanleiding van de overeenkomst mochten ontstaan, van welke aard en
omvang ook, daaronder begrepen die geschillen die slechts door één van de 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.

Pagina 9 van 9

Artikel 26. Ontbinding
1. In geval van ontbinding van de overeenkomst in onderling overleg of op grond van het in
vervulling gaan van een ontbindende voorwaarde, draagt iedere partij de eigen kosten van de ter
uitvoering van deze overeenkomst verrichte werkzaamheden.
2. Ingeval van ontbinding op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een der
partijen, komen deze kosten voor diens rekening.
3. De bepaling in de akte van levering dat ontbinding en/of vernietiging van de overeenkomst is
uitgesloten, laat onverlet een eventuele ontbinding op grond van artikel 13.
4. De gemeente is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien aanspraken van
derden, die niet uit de openbare registers blijken, zoals een beroep op verjaring, daartoe aanleiding
geven.
Artikel 27. Bedenktijd
Koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft
bedenktijd om de overeenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie werkdagen en begint om 0.00
uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte overeenkomst aan koper ter hand
is gesteld.
Artikel 28. Overige bepalingen
1. Waar in de overeenkomst enige beslissing of handeling van de gemeente wordt verlangd, is het
college van burgemeester en wethouders het daartoe aangewezen orgaan, tenzij in de
overeenkomst of bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
2. De gemeente, al dan niet in haar publiekrechtelijke hoedanigheid, is niet aansprakelijk jegens
koper voor tekortschieten, indien dit het gevolg is van een handelen of nalaten van de gemeente
waartoe zij op grond van het publiekrecht is gehouden.
Artikel 29. Inwerkingtreding
1. Deze algemene verkoopvoorwaarden treden in werking op de dag volgend op die van de
vaststelling door het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Valkenswaard.
2. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als AVV 2006.

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de Gemeente Valkenswaard,
Nummer A7 van 24 oktober 2006.

