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Heden, @, verscheen voor mij, mr. Hendrik Linssen, notaris met plaats van 

vestiging Rotterdam: 

@, hierbij handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BPD Ontwikkeling B.V.,  

statutair gevestigd te Amsterdam, mede kantoorhoudende te 2612 PA  Delft, 

Poortweg 4, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 08013158; 

BPD Ontwikkeling B.V., hierna te noemen “BPD”,  

van welke volmacht blijkt uit een onderhandse akte, welke aan deze akte zal 

worden gehecht.  

Van het bestaan van gemelde volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken. 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: 

- dat BPD in het deelplan De Brinkhorst te Moordrecht een plan heeft doen 

ontwerpen voor de bouw van onder meer een appartementencomplex 

bestaande uit drie (3) woningen/appartementsrechten, bouwnummers 186 

tot en met 188, hierna te noemen: 

 de bouwkavels, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie D, 

complexaanduiding @-A, appartementsindices 1, 2 en 3;  

 het in de splitsing betrokken perceel ten tijde van de splitsing in 

appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie D, 

nummer @, groot @ is door BPD als volgt in eigendom verkregen: 

 - gedeeltelijk door de inschrijving ten kantore van de Dienst van het 

Kadaster en de Openbare Registers in het register Hypotheken 4 op 

zes januari tweeduizend vijf, in deel 40589 nummer 52 van een 

afschrift van een akte van levering, op diezelfde dag verleden voor mr. 

W.C.A. van der Heiden, notaris te Liesveld; 

 - gedeeltelijk door de inschrijving ten kantore van de Dienst van het 

Kadaster en de Openbare Registers in het register Hypotheken 4 op 

negenentwintig januari tweeduizend negen, in deel 56192 nummer 13 



  Blad 2 

 Dossnr. HL/2019.001219.01 

van een afschrift van een proces-verbaal van naamswijziging, op 

achtentwintig januari tweeduizend negen opgemaakt door mr. drs. 

L.W.J. Hoppenbrouwers, notaris te Amsterdam; 

 - gedeeltelijk door de inschrijving ten kantore van de Dienst van het 

Kadaster en de Openbare Registers in het register Hypotheken 4 op 

twintig juli tweeduizend negen, in deel 56959 nummer 22 van een 

afschrift van een akte van levering, op zeventien juli tweeduizend 

negen verleden voor een waarnemer van mr. Th.J.H. Dröge, notaris te 

Delft; 

 - gedeeltelijk door de inschrijving ten kantore van de Dienst van het 

Kadaster en de Openbare Registers in het register Hypotheken 4 op 

zes november tweeduizend twaalf, in deel 62145 nummer 86 van een 

afschrift van een akte van levering, op diezelfde verleden voor mr. 

Th.J.H. Dröge, notaris te Delft, mede in verband met een akte van 

rectificatie op negen november tweeduizend twaalf verleden voor 

notaris Dröge, voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van 

de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers in het register 

Hypotheken 4 op diezelfde dag in deel 62157 nummer 111; 

 - gedeeltelijk door de inschrijving ten kantore van de Dienst van het 

Kadaster en de Openbare Registers in het register Hypotheken 4 op 

twintig maart tweeduizend dertien, in deel 62693 nummer 119 van een 

afschrift van een akte van levering, op diezelfde dag verleden voor mr. 

mr. J. Smal, notaris te Zuidplas, mede in verband met een akte van 

rectificatie op negentien september tweeduizend zestien verleden voor 

notaris Smal voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de 

Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers in het register 

Hypotheken 4 op diezelfde dag in deel 69060 nummer 120, alsmede   

  een akte van rectificatie op elf oktober tweeduizend zestien verleden 

voor mr. J. Smal, notaris te Zuidplas, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers in 

het register Hypotheken 4 op twaalf oktober tweeduizend zestien, in 

deel 69218 nummer 17; 

 - gedeeltelijk door de inschrijving ten kantore van de Dienst van het 

Kadaster en de Openbare Registers in het register Hypotheken 4 op 

negenentwintig januari tweeduizend zestien, in deel 67652 nummer 

115 van een afschrift van een akte van levering, op achtentwintig 
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januari tweeduizend zestien verleden voor mr. J. Smal, notaris te 

Zuidplas; 

 - gedeeltelijk door de inschrijving ten kantore van de Dienst van het 

Kadaster en de Openbare Registers in het register Hypotheken 4 op 

negentien september tweeduizend zestien, in deel 69060 nummer 121 

van een afschrift van een akte van beëindiging opstalrecht, op 

diezelfde dag verleden voor mr. J. Smal, notaris te Zuidplas; 

 - dat de bouwkavels voor de in het deelplan De Brinkhorst schetsmatig 

zijn aangegeven met de nummers 155 tot en met 162, waaraan door 

het kadaster een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte zijn 

toegekend, op de door de verschenen persoon, handelend als gemeld, 

gewaarmerkte tekening, welke tekening aan deze akte zal worden 

gehecht en van welke tekening een afschrift zal worden gehecht aan 

het voor de inschrijving ten kantore van de Dienst van het Kadaster en 

de Openbare Registers bestemde afschrift van de onderhavige akte; 

 juncto een akte van splitsing in appartementsrechten op @ verleden voor 

mr. H. Linssen, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift zal 

worden ingeschreven in het register Hypotheken 4 van de Landelijke 

Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op @ in deel @ 

nummer @; 

- dat voormelde appartementsrechten aan derden in eigendom zullen worden 

overgedragen, op welke eigendomsoverdrachten een aantal - veelal gelijke 

- voorwaarden van toepassing zullen zijn; 

- dat het derhalve gewenst is een uniforme notariële akte houdende 

Algemene Voorwaarden op te stellen, waarnaar in de respectieve 

leveringsakten van de bouwkavels verwezen kan worden en de kopers van 

de bouwkavels tot nakoming daarvan te verplichten; 

- dat die Algemene Voorwaarden luiden als volgt: 

 Kwalitatieve verplichtingen/erfdienstbaarheden  

 In verband met de ligging van het appartementencomplex en de daarvoor 

geprojecteerde bouwplannen, zullen in de nader te verlijden akten van 

levering, waarbij de gemelde bouwkavels aan de respectieve kopers zullen 

worden overgedragen, worden voorbehouden en verleend en door de 

inschrijving van de afschriften van de respectieve akten van levering ten 

kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers in 

register Hypotheken 4 worden gevestigd: 

 Kwalitatieve verplichting: 
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 Een kwalitatieve verplichting ex artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek 

inhoudende de verplichting om te dulden dat op, in, aan en/of boven alle 

bouwkavels en de daarop te stichten opstallen voor openbare doeleinden 

worden aangebracht, onderhouden en zonodig vernieuwd, draden, kabels, 

leidingen en dergelijke, welke burgemeester en wethouders van de 

gemeente Zuidplas nodig zullen oordelen. 

De hiervoor vermelde Algemene Voorwaarden zullen in de notariële akte van 

levering worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden”. 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaart er toe in te stemmen, 

dat een afschrift van deze akte zal worden ingeschreven ten kantore van de 

Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers, in het register Hypotheken 

4. 

Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor fiscale gevolgen, 

wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte. 

SLOT 

Deze akte is verleden te Rotterdam op de in de aanhef van deze akte vermelde 

datum. 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 

De verschenen persoon heeft verklaard tijdig vóór het verlijden van de akte de 

gelegenheid te hebben gekregen om van de inhoud van de akte kennis te nemen. 

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon 

medegedeeld en toegelicht. Voorts is gewezen op de gevolgen die voor partijen 

of een of meer hunner uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen 

persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen 

en daarmee in te stemmen. 

Onmiddellijk na voorlezing van de wettelijk voorgeschreven gedeelten van de 

akte is de akte ondertekend door de verschenen persoon en, onmiddellijk 

daarna, door mij, notaris, om@ 


