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paraaf verkoper                                                                                 paraaf koper(s) 

 

 
 

KOOPOVEREENKOMST KAVEL MET BESTAAND CHALET 
LANGOED “DE VALOUWE” 

 
 

Tekstgedeelten die aangegeven zijn met een □ dienen te worden aangevinkt als ze van toepassing  

zijn. Tekstgedeelten met een □ die niet zijn aangevinkt, zijn niet van toepassing. 

 
 
De ondergetekenden: 
 
1. Verkoper: 

 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: SOMNIUM RECREATIE 
B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, kantoorhoudende aan de Hattemseweg 3 te 
7335 JG Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 08157178; 
 
verklaart te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende(n): 

 
2. Koper: 

   

□  Naam        : _______________________________ 

 Voornamen       : _______________________________ 

 Postcode + Woonplaats    : _______________________________ 

 Adres        : _______________________________ 

  Geboortedatum      : _______________________________ 

 Geboorteplaats      : _______________________________ 

 Legitimatiebewijs     : □ paspoort □ rijbewijs □ identiteitskaart 

 met nummer       : _______________________________ 

  afgegeven te      : _______________________________ 

  op         : _______________________________ 

 Telefoonnummer overdag   : _______________________________ 

 Telefoonnummer mobiel    : _______________________________ 

 E-mailadres       : _______________________________ 

 □ Ongehuwd 

 □ Gehuwd  

 □ Geregistreerd als partner 

  

en 
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 □ Naam        : _______________________________ 

 Voornamen       : _______________________________ 

 Postcode + Woonplaats    : _______________________________ 

 Adres        : _______________________________ 

  Geboortedatum      : _______________________________ 

 Geboorteplaats      : _______________________________ 

 Legitimatiebewijs     : □ paspoort □ rijbewijs □ identiteitskaart 

 met nummer       : _______________________________ 

  afgegeven te      : _______________________________ 

  op         : _______________________________ 

 Telefoonnummer overdag   : _______________________________ 

 Telefoonnummer mobiel    : _______________________________ 

 E-mailadres       : _______________________________ 

 □ Ongehuwd 

 □ Gehuwd  

 □ Geregistreerd als partner 

 

□ Naam        : _______________________________

 Statutaire vestigingsplaats   : _______________________________ 

 Adres        : _______________________________ 

  Postcode + Woonplaats    : _______________________________ 

 KvK nummer      : _______________________________ 

 Na(a)m(en) vertegenwoordigings 

 bevoegde perso(o)n(en) /  

 directeur(en)       : _______________________________ 

 Legitimatiebewijs     : □ paspoort □ rijbewijs □ identiteitskaart 

 met nummer       : _______________________________ 

 afgegeven te      : _______________________________ 

 op         : _______________________________ 

 Telefoonnummer overdag   : _______________________________ 

 Telefoonnummer mobiel    : _______________________________ 

 E-mailadres       : _______________________________ 
  

 
 
hierna (tezamen) genoemd: "de Koper"; 
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KOMEN OVEREEN: 
 
De Verkoper verkoopt aan de Koper, die koopt van de Verkoper: 
 
I. de volgende onroerende zaak: 
 

een perceel grond met de daarop aanwezige recreatie-eenheid (chalet) (type: 
______________________________), onderdeel van Recreatiepark Landgoed “De 
Valouwe”, gelegen aan de Lage Bergweg 31-33 te Beekbergen, kadastraal bekend 
gemeente Beekbergen sectie B, nummer ____, plaatselijk bekend Hoge Bergweg 16 
/ Lage Bergweg 39, kavel _________, zoals dit perceelgedeelte is aangeduid op de 
aan deze overeenkomst te hechten situatieschets en zoals de grenzen zijn 
vastgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lacarto 
B.V., gevestigd te Lunteren (hierna aan te duiden als Lacarto B.V.), 

 
hierna in deze overeenkomst ook aan te duiden als: "het Verkochte I"; 

 

II. □ Verkochte inclusief een aandeel in de vijver  

het               onverdeeld aandeel in de vijver grenzend aan het Verkochte I, zoals de 
grenzen zijn vastgesteld door de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Lacarto B.V., gevestigd te Lunteren; 
 
hierna in deze overeenkomst ook aan te duiden als: "het Verkochte II"; 
 
het Verkochte I (en II) hierna in deze overeenkomst, voor zover niet anders  
aangeduid, (tezamen) ook te noemen: "het Verkochte" en/of "het Registergoed". 
 

KOOPPRIJS 
De koopprijs van het Verkochte I bedraagt: €___________________________, 

 
(zegge:_______________________________________________________________), 
 
In voormelde koopprijs is de hierna, in artikel 14 lid 4, bedoelde vergoeding wegens 
aanleg van infrastructuur of in verband met reeds aanwezige infrastructuur inbegrepen. 
 
De koopprijs van het Verkochte II bedraagt: €___________________________, 

 
(zegge:_______________________________________________________________), 
 
AANWIJZING GRENZEN 
De Verkoper zal zorgdragen voor de aanwijzing van de grenzen van het Verkochte door  
Lacarto B.V. De aanwijzing door de Verkoper is bepalend. Koper verklaart uitdrukkelijk  
met het vorenstaande akkoord te gaan. 
 
BEPALINGEN “DE VALOUWE” 
Deze koop geschiedt voor zover van toepassing onder de volgende bijzondere en de  
Bepalingen “De Valouwe”, wat betreft de Bepalingen “De Valouwe” voor zover daarvan  
bij deze overeenkomst niet is afgeweken. 
 



                                                                                                                       Versiedatum: 1 januari 2020 

 

 
4 
 

paraaf verkoper                                                                                 paraaf koper(s) 

 

 
Koper verklaart vóór ondertekening van deze overeenkomst een kopie van de akte  
houdende Bepalingen “De Valouwe” te hebben ontvangen en deze te beschouwen als  
woordelijk alhier te zijn ingevoegd. 
 
Tijdstip van levering 
Artikel 1 
De voor de eigendomsoverdracht vereiste akte tot levering zal worden verleden voor één  
van de notarissen verbonden aan Notariskantoor Dirkzwager, of diens waarnemer of  
opvolger, middels:  
□ volmacht, uiterlijk op ______________________________________ of zoveel 

eerder of later als partijen nader mochten overeenkomen, op het door de notaris 
te bepalen tijdstip; 

□ afspraak op ______________________________________, op het door de 
notaris nader te bepalen tijdstip (koper verschijnt zelf op deze afspraak). 

  
Kosten en belastingen  
Artikel 2 
2.1 De overdrachtsbelasting (indien verschuldigd) berekend over de grondslag 

geldende waarde van het Verkochte, vermeerderd of verminderd als bepaald in 
de Wet op belastingen van rechtsverkeer, is voor rekening van Koper. 

 Ingeval de grondslag voor de overdrachtsbelasting kan worden verminderd als 
bedoeld in artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer, zal Koper aan 
Verkoper uitkeren het verschil tussen het bedrag, dat aan overdrachtsbelasting 
zou zijn verschuldigd zonder bovenbedoelde vermindering en het werkelijk aan 
overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. 

 Het bedrag dat Koper aan Verkoper uitkeert, wordt verminderd met een zodanig 
bedrag dat het totaal van het bedrag dat Koper aan overdrachtsbelasting betaalt 
en het bedrag dat Koper ingevolge dit artikellid aan Verkoper betaalt, gelijk is aan 
het bedrag dat Koper aan overdrachtsbelasting zou betalen indien artikel 13 Wet 
op belastingen van rechtsverkeer niet van toepassing zou zijn. 

2.2 Het Verkochte betreft een grondkavel waarop een recreatiechalet is geplaatst en 
ter zake van de levering van dit recreatiechalet: 

 (keuze maken uit a of b) 

   □ a. btw-chalet 

     brengt Verkoper aan de Koper (verplicht) omzetbelasting in rekening. 
     Voor Koper bestaat de mogelijkheid dat door hem een beroep wordt  

   gedaan op het bepaalde in artikel 15 lid 1 letter i van de Wet op   
   belastingen van rechtsverkeer. Dit is afhankelijk van het voorgenomen 
   gebruik door Koper.  

    Indien Koper met succes een beroep kan doen op het bepaalde in  
   artikel 15 lid 1 letter i en artikel 15  lid 1 letter a van de Wet op   
   belastingen van rechtsverkeer is van toepassing, is Koper over de  
   waarde van het recreatiechalet géén overdrachtsbelasting    
   verschuldigd. 

  □ b. geen btw óf btw-margeregeling 

     brengt Verkoper (verplicht) géén omzetbelasting dan wel op grond van 
   artikel 28b van de Wet op de omzetbelasting in rekening waardoor  
   Koper als verkrijger géén beroep kan doen op een vrijstelling als  
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   bedoeld in artikel 15 lid 1 letter a en letter i en is Koper     
   overdrachtsbelasting verschuldigd over het geheel. 

2.3 De notariële kosten ter zake van deze overeenkomst en de kosten wegens de  
levering en overdracht van het Verkochte, alsmede de over die kosten 
verschuldigde omzetbelasting zijn voor rekening van Koper. 

2.4 De kadasterkosten (uitmetingskosten (voor zover van toepassing) en 
inschrijvingskosten) van de akte van levering zijn voor rekening van Koper. 

 
Betaling 
Artikel 3 
3.1 De betaling van de koopprijs en van de overige kosten, rechten en belastingen 

vindt plaats via het kantoor van de notaris. 
3.2 Koper is verplicht het verschuldigde te voldoen vóór het ondertekenen van de 

akte van levering door creditering van de bankrekening (kwaliteitsrekening) van 
de notaris per valuta van die dag. 

 
Waarborgsom 
Artikel 4 
4.1 Koper is verplicht, tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn 

verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, uiterlijk op 
____________________________ een waarborgsom ten bedrage van 10% van 
de koopprijs (van de grond) te storten op de kwaliteitsrekening met nummer NL 
59 RABO 0119 4355 78 ten name van Dirkzwager N.V. onder vermelding van: 
“Droomparken wbs (naam + nummer kavel/chalet)”.  

4.2 In plaats van deze waarborgsom kan Koper desgewenst binnen de hiervoor 
genoemde termijn, bij en ten genoegen van de Notaris, een bankgarantie tot 
laatstgemeld bedrag deponeren, afgegeven door een bank in de zin van artikel 
1:1 Wet op het financieel toezicht, door een verzekeraar in de zin van artikel 1:1 
Wet op het financieel toezicht of door een, zulks ter beoordeling van de notaris, te 
goeder naam bekend staande buitenlandse bank. Deze bankgarantie dient 
onvoorwaardelijk te zijn en gedurende ten minste één maand na de in artikel 1 
genoemde datum haar geldigheid te behouden en voorts de bepaling te bevatten, 
dat de bank op eerste verzoek van de notaris het bedrag van de garantie aan de 
notaris zal uitkeren. 

4.3 De waarborgsom zal, behoudens ontbinding van deze overeenkomst op grond 
van een overeengekomen ontbindende voorwaarde en behoudens het in artikel 

 9 bepaalde, met de koopprijs worden verrekend voor zover de koopprijs en de 
kosten en belastingen niet uit een door Koper verkregen of te verkrijgen 
financiering worden voldaan. Het gedeelte van de waarborgsom dat niet wordt 
verrekend, wordt aan Koper terugbetaald zodra hij aan zijn verplichtingen op 
grond van deze overeenkomst heeft voldaan. 

4.4 Bij niet-nakoming van de bij dit artikel aan Koper opgelegde verplichting is artikel 
9 van overeenkomstige toepassing. 

4.5 Indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard of is toegelaten tot de 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en de curator of bewindvoerder 
deze koopovereenkomst niet gestand wenst te doen, zal het in lid 2 genoemde 
bedrag van rechtswege als boete bedoeld in artikel 9 aan Verkoper zijn verbeurd.
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Feitelijke levering, staat van het Verkochte en juridische levering 
Artikel 5 
5.1 Het Verkochte zal worden overgedragen met alle daarbij behorende rechten en 

aanspraken en vrij van pandrechten, van beslagen en van inschrijvingen daarvan, 
het Registergoed tevens met alle aanspraken uit hoofde van erfdienstbaarheden 
als heersend erf en met alle kwalitatieve rechten. 

5.2 Bij de juridische levering aan de Verkoper zullen de bepalingen worden 
opgenomen, casu quo worden gevestigd, zoals deze zijn vermeld in voormelde 
Algemene Bepalingen, welke bepalingen worden geacht woordelijk in deze 
overeenkomst te zijn ingevoegd en daarmee één geheel uit te maken. De uit 
bedoelde bepalingen voor Koper voortvloeiende verplichtingen zullen bij wijze 
van kettingbeding of kwalitatieve verplichting in de akte van levering opgenomen 
worden, zodanig dat deze telkens aan een nieuwe gerechtigde tot het Verkochte 
moeten worden opgelegd en ten behoeve van Verkoper worden aangenomen, 
dan wel van rechtswege gelden jegens een nieuwe gerechtigde tot het 
Verkochte.  

5.3 Onverminderd het hiervoor in lid 2 bepaalde zullen in de akte van levering 
kwalitatieve verplichtingen gevestigd worden met het oog op het gebruik van de 
algemene voorzieningen van het park, welke in eigendom toebehoren aan 
Verkoper, alsmede de bijzondere kwalitatieve verplichting zoals opgenomen in de 
Algemene Bepalingen. 

 De Verkoper zal de kwalitatieve verplichtingen in de akte van levering waarbij het 
Verkochte wordt geleverd aan Koper op leggen aan Koper, die deze bepalingen 
en bedingen ten behoeve van de Verkoper zal aannemen.  

 Voorts zal bij wijze van kwalitatieve verplichting ten laste van het Verkochte het 
permanente gebruik en/of bewoning van de recreatie-eenheid verboden worden 
ten behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Apeldoorn. 

5.4 Koper aanvaardt de uit deze stukken voortvloeiende lasten en beperkingen 
uitdrukkelijk, alsmede die lasten en beperkingen die uit de openbare registers 
voortvloeien. 

5.5 Koper is voornemens het Verkochte te (blijven) gebruiken: voor recreatief 
gebruik. 

5.6 Het Verkochte zal bij de feitelijke levering de eigenschappen bezitten die voor het 
gebruik als recreatie-eenheid, bestemd voor recreatief gebruik, nodig zijn. 

 Aan Koper kenbare gebreken, die het voorgenomen gebruik in de weg kunnen 
staan, komen voor diens rekening en risico. 

 
Verklaringen van Verkoper 
Artikel 6 
Verkoper staat er voor in aan Koper met betrekking tot het Verkochte die informatie te  
hebben gegeven die naar geldende verkeersopvattingen door hem ter kennis van Koper  
behoort te worden gebracht. 
Koper aanvaardt uitdrukkelijk: 
a. dat de resultaten van het onderzoek naar die feiten en omstandigheden die naar 

geldende verkeersopvattingen tot zijn onderzoeksgebied behoren, voor zijn risico 
komen; 

b. die lasten en beperkingen kenbaar uit de openbare registers als hiervoor 
omschreven, die voor hem uit de feitelijke situatie kenbaar zijn. 
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Risico-overgang, beschadiging 
Artikel 7 
Het Verkochte komt eerst voor risico van Koper, zodra de notariële akte van levering is  
ondertekend, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval het risico met  
ingang van die dag overgaat op Koper. 
 
Parkreglement 
Artikel 8 
Koper verklaart volledig bekend te zijn met het op het recreatiepark Landgoed "De  
Valouwe" van toepassing zijnde parkreglement en de daarmee verband houdende  
betalingsverplichting alsmede met de bepalingen "De Valouwe". 

 
Een door partijen ondertekend exemplaar van dit parkreglement en de bepalingen zijn  
aan deze overeenkomst gehecht. De Koper zal de daarin opgenomen bepalingen  
getrouwelijk nakomen. 
 
Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding en boete 
Artikel 9 
9.1 Een partij is in verzuim jegens de wederpartij als hij, na in gebreke te zijn gesteld, 

nalatig is of blijft aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te 
voldoen. Ingebrekestelling moet schriftelijk geschieden met inachtneming van een 
termijn van acht dagen. Gemelde termijn kan reeds lopen voordat een partij 
nalatig is. 

9.2 Wanneer een partij in verzuim is, is deze verplicht de schade die de wederpartij 
dientengevolge lijdt te vergoeden en kan deze de overeenkomst zonder 
rechterlijke tussenkomst ontbinden. 

9.3 Wanneer het verzuim betrekking heeft op het meewerken aan de feitelijke en/of 
juridische levering dan wel op de voldoening van de koopprijs, zal de nalatige 
partij daarnaast ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke 
tussenkomst opeisbare boete verbeuren. De hoogte van deze boete is gelijk aan 
twintig procent (20%) van de totale koopprijs. Voor zover de wederpartij schade 
lijdt, heeft hij, naast de boete, recht op schadevergoeding.  

9.4 Betaalde of verschuldigde boete strekt nimmer in mindering op eventueel 
verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. 

9.5 Eventueel over de boete verschuldigde omzetbelasting is daarin niet mede 
begrepen. 

9.6 Het is voor de toepassing van dit artikel ter uitsluitende beoordeling van de 
notaris of de overeenkomst is nagekomen, of één van de partijen dan wel beide 
partijen tekort schiet(en) dan wel tenslotte of hij, notaris zelve, niet kan 
beoordelen wie van beide partijen tekortschiet, een en ander met dien verstande 
dat partijen gedurende een maand nadat de notaris het vorenstaande schriftelijk 
heeft verklaard, het recht hebben zich voor beslechting van het geschil te wenden 
tot de bevoegde rechter. 

 Indien de notaris niet kan beoordelen wie van partijen toerekenbaar tekortschiet 
in de nakoming, gaat de notaris, behoudens eensluidende betalingsopdracht van 
beide partijen, niet tot uitbetaling over, totdat tussen partijen bij in kracht van 
gewijsde gegane uitspraak is komen vast te staan, wie van hen toerekenbaar is 
tekortgeschoten. 
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Ontbindende voorwaarden 
Artikel 10 
10.1 Deze overeenkomst zal, mits inachtneming van het volgende, ontbonden 

(kunnen) worden in het volgende geval: 
 als Koper niet vóór                                       een toezegging heeft 

verkregen voor het aangaan van één of meer geldleningen ter financiering van 
het bij deze gekochte, onder de bij de grote geldverstrekkende instellingen 
gebruikelijke bepalingen. 

10.2 Indien Koper geen geldlening kan verkrijgen zoals hiervoor sub 1 vermeld, is hij 
verplicht Verkoper te benaderen met een financieringsaanvraag. 

10.3 Koper zal ter verkrijging van de financiering al het hem mogelijke verrichten en 
kan op deze ontbindende voorwaarde alleen een beroep doen: 

a. door aan Verkoper ten minste twee schriftelijke afwijzingen te overleggen; 
b. indien Verkoper er niet in slaagt de financiering te (doen) verstrekken; 
c. een beroep op de ontbindende voorwaarde moet geschieden door middel van 

een schriftelijke mededeling aan de notaris. Deze mededeling dient schriftelijk en 
gedocumenteerd uiterlijk op de eerste werkdag na het verstrijken van de hiervoor 
vermelde termijn in het bezit van de notaris te zijn. 

10.4 De onderhavige ontbindende voorwaarde is slechts van toepassing, indien sub 1 
is ingevuld. 

 
Twee of meer kopers 
Artikel 11 
Ingeval twee of meer personen koper zijn, geldt het volgende: 
a. kopers kunnen slechts gezamenlijk de voor hen uit deze overeenkomst 

voortvloeiende rechten uitoefenen, met dien verstande dat kopers elkaar bij deze 
onherroepelijk volmacht verlenen om namens elkaar mee te werken aan de 
juridische levering; 

b. alle partijen zijn hoofdelijk verbonden voor de uit deze overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen. 

 
Kosten onderzoek notaris 
Artikel 12 
Ingeval van ontbinding van deze overeenkomst in onderling overleg of op grond van het  
in vervulling gaan van een ontbindende voorwaarde zijn de kosten van de ter uitvoering  
van deze akte verrichte werkzaamheden voor rekening van Verkoper en Koper, ieder  
voor de helft. 
Ingeval van ontbinding van deze overeenkomst op grond van een tekortkoming van één  
der partijen komen bovenbedoelde kosten voor diens rekening. 
 
Domiciliekeuze 
Artikel 13 
Deze akte zal berusten ten kantore van de notaris, alwaar partijen ter zake van deze  
overeenkomst woonplaats kiezen. 
 
Parkservicekosten / Afvalstoffenheffing / Infrastructurele werken  
Artikel 14  
14.1 De parkservicekosten die betrekking hebben op de periode vanaf het moment 

van levering tot aan het einde van het kalenderjaar, zullen bij de notariële levering 
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van het Verkochte in rekening worden gebracht bij Koper en op dat moment 
worden verrekend.  

14.2 De parkservicekosten bedragen € 1.951,57 (zegge: negentienhonderdéénenvijftig 
euro en zevenenvijftig eurocent) exclusief omzetbelasting, op jaarbasis (prijspeil 
2020), en zijn geïndexeerd zoals hierna omschreven. 

 Het bedrag is verschuldigd aan Exploitatie Maatschappij Landgoed De Valouwe. 
 De parkservicekosten zullen jaarlijks worden aangepast aan de hand van het 

verloop van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage -
hierna te noemen "C.B.S."- te publiceren Consumenten Prijsindexcijfer Alle 
Huishoudens, reeks (niet-afgeleid), op basis van tweeduizendvijftien is honderd 
(2015 = 100).  Alle aanpassingen zullen worden bereikt door de laatst geldende 
parkservicekosten te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller wordt 
gevormd door eerder genoemd prijsindexcijfer (van de maand januari), zoals dit 
definitief is gepubliceerd in de kalendermaand drie maanden voor het tijdstip van 
aanpassing en de noemer door hetzelfde prijsindexcijfer, zoals dat gold een 
kalenderjaar eerder. 

 Indien het C.B.S. ter zake van het hiervoor bedoelde prijsindexcijfer overgaat tot 
publicatie van een reeks op meer recente tijdbasis, zullen de cijfers van de 
nieuwe reeks in aanmerking worden genomen, zo nodig na een in overleg met 
het C.B.S. uit te voeren koppeling tussen die cijfers en de cijfers van de eerder 
gebruikte reeks(en). 

14.3 Met ingang van 1 januari 2023 kunnen de parkservicekosten op verzoek van de 
Beheerder worden herzien. De bijdrage wordt alsdan vastgesteld op grond van 
de dan voor de bepaling van de hoogte van de bijdrage van belang zijnde 
omstandigheden. 

14.4 Onlosmakelijk samenhangend met vorenstaande koopovereenkomst is door 
partijen voorts overeengekomen dat in voormelde koopprijs een bedrag is 
inbegrepen: ad tweeduizend vierhonderd euro (€ 2.400,00) exclusief 
omzetbelasting, voor de kosten van het (doen) aanbrengen door of in opdracht 
van de Verkoper van de aan partijen bekende infrastructurele werken en 
aansluitkosten op het Verkochte. 
Bedoelde werken zullen direct of -in overleg met de Koper- zo spoedig mogelijk 
na het passeren van de akte van levering een aanvang nemen. 

 
Feitelijke grenzen  
Artikel 15 
Het verkochte wordt uitgemeten door het Kadaster op grond van de vooraf vastgestelde 
grenzen door Lacarto B.V., een en ander zoals is uitgezet door de beheerder van  
Recreatiepark Landgoed “De Valouwe”. 

 
Indien de werkelijke grootte van de tot het verkochte behorende grond afwijkt van de 
grootte zoals in de aanhef van deze akte vermeld, zal geen van partijen rechten ontlenen 
aan de opgegeven grootte. 
 
Partijen geven op grond van artikel 104 Kadasterregeling toestemming aan het 
Kadaster om het nieuwe perceel / de nieuwe percelen te vormen zonder onderzoek ter 
plaatse en zonder meting. Partijen stellen aan het Kadaster zodanige, door partijen  
goedgekeurde, gegevens ter beschikking dat over de ligging van de grenzen en de  
rechtstoestand geen twijfel bestaat. 
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paraaf verkoper                                                                                 paraaf koper(s) 

 

Aanvullende bepalingen 
Artikel 16 
16.1 Kosten verbonden aan het gebruik van gas, water en elektriciteit, ICT en de CAI-

bijdrage komen voor rekening van Koper en worden voor zover van toepassing 
rechtstreeks bij de Koper in rekening gebracht, alsmede de zuiveringslasten en 
zakelijke belastingen, zoals onder andere: 

- onroerende-zaak-belasting; 
- rioolheffing; 
- waterschapslasten; 
- reinigingsrechten; 
-  afvalstoffenheffing; 
- zuiveringsheffing; 
- verontreinigingsheffing; 
- forensen en/of toeristenbelasting; 
- milieuheffingen; 
- Videma; 
-  internet; 
- Buma. 
16.2 De actuele tarieven voor 2020 van de door Koper aan Verkoper verschuldigde 

vergoedingen zijn opgenomen in aangehechte tarievenlijst (bijlage 1).  
16.3 Waar in deze akte is vermeld: ongehuwd, is daaronder tevens begrepen: niet 

geregistreerd partnerschap. 
 
Nederlands Recht 
Artikel 17 
17.1  Voor de kennisneming van geschillen, welke naar aanleiding van deze 

overeenkomst en/of de in de akte van levering vervatte overeenkomst mochten 
ontstaan, is de rechter te Arnhem bij uitsluiting bevoegd. 

17.2  Op deze overeenkomst en op de akte van levering is Nederlands recht van 
toepassing. 

17.3  Op de in deze overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene Termijnenwet 
van toepassing. 

17.4  Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst zijn 
ondeelbaar en hoofdelijk. 
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paraaf verkoper                                                                                 paraaf koper(s) 

 

Aldus getekend te __________________________ op __________________________. 
 
 

Verkoper: 
Somnium Recreatie B.V. 
Voor deze: 
 

 
 

 
 

___________________________    
Naam:    
 

 
 
Koper(s): 
 
 

 
 

____________________________    ____________________________ 
Naam:            Naam: 
 



                                                                                                                       Versiedatum: 1 januari 2020 

 

 
12 

 
paraaf verkoper                                                                                 paraaf koper(s) 

 

BIJLAGENLIJST 
 
 
Bijlage 1: tarievenlijst 

Bijlage 2: akte houdende De Bepalingen “De Valouwe”; 

Bijlage 3: Parkreglement 

Bijlage 4:  situatieschets 

 
 
 
Koper(s): 
 
 

 
 

____________________________    ____________________________ 
Naam:            Naam: 
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paraaf verkoper                                                                                 paraaf koper(s) 

 

Ontvangstbevestiging 
 

Koper verklaart een exemplaar van de door beide partijen getekende koopovereenkomst  
tussen verkoper en ondergetekende(n) als koper te hebben ontvangen op  

 
____________________________ om____________________________. 
 
 
Koper(s): 
 
 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
Naam:           Naam: 
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paraaf verkoper                                                                                 paraaf koper(s) 

 

BTW-ASPECTEN 
(door Verkoper in te vullen) 
 
 
Aankruisen hetgeen van toepassing is 
 
 
Vraag 1 
 

□ Het recreatiechalet is niet ouder dan 5 jaar 

 

□ Het recreatiechalet is ouder dan 5 jaar 

 
 
Vraag 2 
 

□ Het recreatiechalet is ingekocht 

 

□ van een particulier (is btw-margeregeling) 

 

 □ van een ondernemer (inkoop-btw-nota toevoegen) 

 

□ Het recreatiechalet is niet ingekocht 

 
  
 
 



Tarieven Valouwe 2020 EXCLUSIEF BTW Verhuur-

Eigenaren

EXCLUSIEF BTW BTW Tarief: laag hoog geen laag laag laag laag laag geen geen geen laag laag hoog laag

Park

Indexatie 
methode

Parkkosten 
Nieuwe 
eigenaren 
vanaf 1-1-
2017

Bijdrage 
Werkzaamheden 
(MJOP) Canon

Aardgas 
m3

Propaan 
m3

Water 
m3

Water 
vastrecht

Elektra 
kWh

Zuiverings-
lasten m3

Afvalstoffen-
heffing

Milieu-
heffing Cai Internet Videma Recreatie Opmerking

Valouwe Januari 1,7% 1.951,57       63,02 0,52 pm 0,93 42,00 0,23 1,33 43,22 65,68 268,49 bij binnenkomst 119,93

Valouwe Q-Veld Januari 1,7% 1.951,57       63,02 0,52 0,93 42,00 0,23 1,33 43,22 65,68 268,49 bij binnenkomst 119,93

*Sommige tarieven kunnen aan de hand van marktwerking fluctueren
































