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Aanvullende clausules op te nemen in de koopakte Franz Leharlaan 3, Heemstede. 

 
Algemene Ouderdomsclausule  

De koper verklaart ermee bekend te zijn dat de betreffende woning met eventuele 
bijgebouwen een oude woning is (1974) en dat de eisen die aan de bouwkwaliteit 
mogen worden gesteld aanzienlijk lager liggen dan bij de nieuwe(re) woningen. In 
afwijking van de op te maken koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel 
of ten dele ontbreken van een of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor 
normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet- beantwoorden van de 
zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper. 
Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de 
funderingen, leidingen voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de 
aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Verkoper staat er voorts niet voor 
in dat het verkochte de eigenschappen heeft die de koper op grond van de 
overeenkomst mocht verwachten. 
 

Asbestclausule  

In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen / materialen aanwezig zijn. Bij 

eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van 

milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend 

te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig 

asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.  

In afwijking van artikel 6.3 van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of 

ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en 

bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet beantwoorden van de zaak aan de 

overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid van enig asbest in welke samenstelling en / of 

op welke plaats dan ook voor rekening en risico van koper. Bij het vaststellen van de koopsom 

is hier rekening mee gehouden. 

Waterhuishoudingsclausule 

Door gewijzigd duinwaterbeheer kunnen ook in de toekomst grond waterstanden optreden 

afwijkend van de huidige situatie. Voor de eventuele gevolgen wordt de verkoper bij deze 

volledig door de koper gevrijwaard. 

Milieuclausule (bodemgesteldheid) 

Tussen verkoper en koper gelden de volgende bepalingen ter zake van mogelijke 

verontreiniging van de onroerende zaak: De verkoper verklaart dat hem betreffende 

eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging niets bekend is. Elke aansprakelijkheid 

van de verkoper voor bodem- en grondwaterverontreiniging wordt uitgesloten. Koper zal 

verkoper niet voor enige vorm van bodem- en/of grondwaterverontreiniging aanspreken dan 

alleen in het geval er sprake is van verwijtbaar toerekenbaar handelen, nalaten of verzwijgen 

van verkoper.  
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Funderingsclausule 

Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering en koper vrijwaart verkoper 

voor alle aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele funderingsproblematiek. (Indien de 

fundering informatie bekend is zal deze worden verstrekt. Dit geeft slechts een indicatie van 

de fundering. Alleen nader onderzoek kan uitsluitsel bieden over de aard en de staat van de 

fundering. Dit betekent dan ook dat geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard ter zake 

van de juistheid van de verstrekte informatie).  

Overbruggingshypotheek 

 Koper verleent bij deze onherroepelijk toestemming aan verkoper om het verkochte 

desgewenst tijdelijk – tot uiterlijk de overeengekomen dag van levering – te bezwaren met 

een (overbruggings) hypotheek. Indien deze koopakte eerder in de openbare registers mocht 

zijn ingeschreven, zal het bepaalde in artikel 3 lid 3 Boek 7 BW derhalve niet van toepassing 

zijn ten nadele van de desbetreffende hypotheekhouder. Het vorenstaande laat uitdrukkelijk 

onverlet de verplichting van verkoper om het verkochte aan de koper op de overeengekomen 

datum te leveren vrij van hypotheken, welke dan ook. 

Zuiveringsclausule 

Koper verleent bij deze volmacht aan verkoper, alsmede aan iedere afzonderlijke 

medewerker van de notaris die bij deze akte is aangewezen voor het verlijden van de akte 

van levering, namens koper mee te werken aan de akte waarbij de inschrijving van de 

onderhavige koopovereenkomst in de daartoe bestemde openbare registers waardeloos 

worden verklaard. Deze volmacht is alleen geldig, als koper als gevolg van bijvoorbeeld 

vernietiging, ontbinding, tijdsverloop of andere oorzaak ieder belang rechtens heeft verloren 

bij bedoelde inschrijving. 

Toelichtingsclausule NEN2580                                                                                                               

De meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De meetinstructie is bedoeld om een meer 

eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de 

gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, 

door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoer en van 

de meting. 

Lijst van (roerende) zaken                                                                                                            
Uitgangspunt is dat de (roerende) zaken volgens de aangehechte “lijst van roerende zaken” in 
de koopsom zijn begrepen en achterblijven. Indien volgens deze lijst zaken ter overname zijn, 
dan dient de koper de overname cq. overnameprijs rechtstreeks met verkoper overeen te 
komen en uiterlijk bij de oplevering te voldoen. 

Verkoopdocumenten                                                                                                                                           
Koper verklaart zich op de hoogte te hebben gesteld van de verschillende documenten 
betreffende de woning (vragenlijst, roerende zakenlijst, brochure etc.) welke te vinden zijn op 
de website van de verkopende makelaar. 

Overeenstemming/tekenen koopakte 

Er ontstaat alleen dan een koopovereenstemming indien partijen overeenstemming bereiken 
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op ALLE onderdelen van de onderhandeling, waaronder ook de notariskeuze én de koopakte 

is ondertekend door zowel koper als verkoper. 

Tot het moment van ondertekening van de koopovereenkomst blijft de woning te koop 

(staan) voor derden. 

Getekende leveringsakte 

Koper en verkoper machtigen hierbij notaris en zo nodig geven zij hierbij opdracht om daags 

na het ondertekenen van de leveringsakte een digitaal copy van de door alle partijen 

getekende leveringsakte te versturen naar UP® makelaars ter completering van haar dossier. 

 

 

 
 


