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DISCLAIMER 
Juffer Vastgoed BV heeft dit document met zorg samengesteld, alle informatie en gegevens zijn voor zover mogelijk gecontroleerd. Juffer 

Vastgoed BV aanvaardt echter geen aansprakelijkheid indien mocht blijken dat de in dit document opgenomen gegevens onjuist en/of 

onvolledig zijn. Op alle diensten van Juffer Vastgoed BV zijn de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers van 

toepassing.  
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 Introductie 

Aan de rand van het dorp Geesbrug (provincie Drenthe) staat deze prima onderhouden zorgboerderij te 

koop. Zorgboerderij De Vierhoeve betreft een voormalige boerderijwoning met een tot appartementen 

omgebouwde schuur en bijbehorende grondpercelen.  

 

In dit verkoopmemorandum vindt u de kerngegevens van de investering en het verkoopproces. Indien u 

naar aanleiding van dit verkoopmemorandum vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u 

contact opnemen met Juffer Vastgoed. 

 

 

 

 Ligging en bereikbaarheid 

 

De zorgboerderij is fraai gelegen op een ruim perceel aan de rand van Geesbrug langs de Hoogeveense 

Vaart. Het perceel heeft een oppervlakte van circa 31.880 m². Het landschap van Geesbrug kenmerkt zich 

door landbouwgebied, waarbij aan de zuidkant kleine bosperceeltjes zijn gelegen. Het dorp is onderdeel 

van de gemeente Coevorden en gelegen aan de zuidkant van de provincie Drenthe.  

 

Voor wat betreft de (winkel)voorzieningen kunnen de inwoners van het dorp terecht in één van de 

omliggende woonplaatsen. Geesbrug is gelegen tussen de steden Emmen en Hoogeveen. Deze plaatsen 

zijn via de A37 per auto te bereiken, daarnaast is op 50 meter afstand een bushalte gelegen waardoor de 

bereikbaarheid per openbaar vervoer uitstekend is. 
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 Objectgegevens 

Het complex bestaat oorspronkelijk uit twee bouwdelen te weten een woonboerderij en de voormalige 

schuur. De locatie deed tot voor kort dienst als zorgboerderij. Op de begane grond van de woning 

bevinden zich een woonkamer, eetkamer en een woonkeuken. Voorts is op de begane grond een toilet en 

een badkamer aanwezig. Op de eerste verdieping van de boerderij is een viertal (slaap)kamers en één 

gezamenlijke badkamer gesitueerd.  

 

De schuur is grotendeels omgebouwd tot (zorg)appartementen verdeeld over twee bouwlagen. Op de 

begane grond bevinden zich drie appartementen met individueel sanitair en drie studio’s voorzien van 

wastafel met planchet. Verder is op de begane grond een woonkamer met open keuken, een 

gemeenschappelijke badkamer en een aantal ondersteunende ruimten aanwezig. Op de eerste verdieping 

bevinden zich vijf appartementen met individueel sanitair, drie studio’s voorzien van wastafel, een 

woonkamer, gemeenschappelijke badkamer en een tweetal ondersteunende ruimten. Een deel van de 

schuur bevindt zich nog in de oorspronkelijke staat en is ingericht met vijf paardenboxen.   

 

De boerderij is gelegen op een perceel van totaal 31.880 m² en wordt met name omgeven door grasland. 

Op het terrein is verder een paardenbak aanwezig evenals een hooizolder en een kippenren. Op het 

terrein is een bronbemaling aanwezig met diverse aansluitpunten om het gehele terrein te kunnen 

beregenen.  

 

 

 

 Installaties  

De zorgappartementen hebben een individuele badkamer voorzien van douchehoek, toilet, wastafel, 

planchet en spiegel. Een tweetal studio’s is voorzien van wastafel, planchet en spiegel. Een drietal studio’s 

dient gebruik te maken van het gemeenschappelijke sanitair.  

 

Het zorgdeel wordt verwarmd door middel van een cv-installatie in combinatie met vloerverwarming op de 

begane grond en radiatoren op de verdieping. Zowel op de begane grond als op de verdieping  is een cv-

ketel aanwezig (Nefit Topline). Het warm water wordt geleverd vanuit een 1.500 liter boiler in combinatie 

met zonnecollectoren en twee geisers.  

 

Voor wat betreft brandpreventie geldt dat er een brandmeldinstallatie aanwezig is in combinatie met 

rookmelders en handmelders. Voorts zijn er brandslanghaspels aanwezig.  

 

 

 

 

 



6 Verkoopmemorandum  |  Verlengde Hoogeveense Vaart 81 - 81a, Geesbrug  |  Juffer Vastgoed 

 Kerngegevens  

 

Kerngegevens zorgboerderij De Vierhoeve 

Adres: Verlengde Hoogeveense Vaart 81 – 81a, Geesbrug 

Bouwjaar: 1937 

Indicatie oppervlakte: 1.541 m² BVO * 

Aantal zorgappartementen/-studio’s: 18 

Huidig gebruik Leeg 

Indicatie perceeloppervlakte: 31.880 m²  

Bestemming: Maatschappelijk (deels) en Agrarisch (deels) 

 

 er is geen oppervlaktestaat conform NEN 2580 beschikbaar, genoemde oppervlaktematen dienen derhalve 

nadrukkelijk als indicatief te worden beschouwd.  

 

 

 

 Kadastrale gegevens  

 

Oosterhesselen L 551 21.937 m² Wonen (agrarisch) 

Oosterhesselen L 552 9.943 m² Terrein (grasland) 
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 Bestemmingsplan 

Het perceel is gelegen in bestemmingsplangebied ‘Buitengebied’ welke op 12 september 2014 is 

vastgesteld door de gemeente Coevorden. De locatie heeft deels de enkelbestemming ‘Maatschappelijk’ 

en deels de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden - Ontginningenlandschap’ met de 

dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologische verwachtingswaarde’. 

 

 

 

 Maatschappelijk  

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden is voor wat betreft adres Verlengde Hoogeveense Vaart 81 

te Geesbrug bestemd voor de functie zorgboerderij. Tevens zijn de gronden bestemd voor landelijke 

inpassing en waterhuishouding met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, 

werken, geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden, met dien verstande dat een bedrijfswoning uitsluitend 

is toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’.  

 

Voor de volledige en overige bestemmingsplanbepalingen, waaronder de bestemming ‘Agrarisch met 

waarden – Ontginningenlandschap’, wordt kortheidshalve verwezen naar Ruimtelijkeplannen.nl. 

 

 

 

 

 

 

  

Maatschappelijk 

Agrarisch 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/marker/239529.467/527493.365/idn/NL.IMRO.0109.100BP00012-0003/cs/239529.467/527493.365/595.275215575
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 Demografie 

Geesbrug telt inclusief het buitengebied circa 1.325 inwoners (2018). Binnen de gemeente Coevorden 

wonen circa 35.300 personen. De verwachting is dat de bevolkingsomvang in de periode tot 2040 met 

circa 15% gaat afnemen. Wel wordt er een sterke groei van het aantal ouderen verwacht. Het aantal 65-

plussers neemt in de periode tot 2040 naar verwachting tot met 25% (bron: CBS).  

 

 

Bevolkingsontwikkeling gemeente Coevorden (index 2020 = 100) 

 
 

 

 Ouderenhuisvesting  

Als gevolg van de vergrijzing ligt een toenemende vraag naar passende ouderenhuisvesting voor de hand. 

Ouderen met een zwaardere psychogeriatrische en/of somatische zorgvraag wonen bij voorkeur in een 

beschermde woonomgeving. Zorgboerderij De Vierhoeve biedt potentieel de mogelijkheden voor de 

ontwikkeling van (particuliere) woonzorg voor zorgbehoevende ouderen uit de gemeente Coevorden en 

omgeving.  
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 Verkoopprocedure en voorwaarden 

 

Procedure 

Voor nadere informatie of voor het plannen van een bezichtiging kunt u contact opnemen met Juffer 

Vastgoed. Biedingen worden inclusief eventuele voorwaarden bij voorkeur schriftelijk, per post of e-mail, 

ingediend bij Juffer Vastgoed via onderstaande contactgegevens. Indien de bieding voor verkoper daartoe 

voldoende aanleiding geeft zal de onderhandeling aangegaan worden. Er geldt geen inschrijftermijn.  

 

 

Voorstel en bieding 

Er is geen vraagprijs ingesteld. Kandidaat-kopers kunnen een bieding, al dan niet onder voorwaarden, 

indienen conform bovengenoemde procedurebeschrijving.  

 

 

Aanvaarding 

Het registergoed bevat opstallen die meer dan 80 jaar oud zijn. Koper is zich ervan bewust dat 

hij zijn verwachtingen met betrekking tot (de kwaliteit van) de onroerende zaak in verband 

met de ouderdom en de onderhoudstoestand daaraan dient aan te passen. De koper aanvaardt het 

onroerend goed om die reden ‘as is, where is’, met alle daaraan verbonden rechten, lasten en 

erfdienstbaarheden, vrij van hypothecaire inschrijvingen en beslagen. Verkoper aanvaardt derhalve geen 

enkele aansprakelijkheid met betrekking tot zichtbare en onzichtbare c.q. verborgen gebreken.  

 

Voorts vrijwaart koper verkoper voor elke aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan 

ook, als gevolg van aanwezigheid van ondergrondse tanks, asbesthoudende materialen of andere 

milieubelastende zaken. Koper wordt in de gelegenheid gesteld de onroerende zaak bouwkundig (te laten) 

onderzoeken.  

 

De aanvaardingstermijn is in overleg, per direct is mogelijk.  

 

 

Koopovereenkomst 

De Model koopovereenkomst voor bedrijfs-onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de 

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM geldt als 

uitgangspunt voor de onderhavige koop.  
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Notaris 

De notaris is naar keuze van koper.  

 

 

Overdrachtskosten 

De overdrachtskosten komen voor rekening van koper. Deze kosten houden, indien van toepassing, onder 

andere (niet limitatief) in: overdrachtsbelasting, kadasterkosten en notariskosten. 

 

 

Zekerheidsstelling 

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen zal kandidaat-koper, op het moment van 

ondertekening van de koopovereenkomst, een bankgarantie verlenen of een waarborgsom storten op de 

derdengeldenrekening van de door koper aangewezen notaris ter grootte van 10% van de 

overeengekomen koopsom. Deze bankgarantie moet onvoorwaardelijk zijn en voortduren tot het 

overdrachtsmoment.   

 

 

Boeteclausule 

Bij het niet nakomen van de verplichtingen voortkomende uit de koopovereenkomst, zal de nalatige partij 

ten behoeve van de verkopende partij een zonder rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van 

tien procent (10%) van de uitgebrachte bieding c.q. van de overeengekomen koopsom verbeuren. 

 

 

Oplevering 

Het onroerend goed zal worden aanvaard in de staat waarin het zich bevindt op het moment van verlijden 

van de koopovereenkomst (‘as is, where is’), met alle daaraan verbonden rechten, lasten en 

erfdienstbaarheden, vrij van huur en gebruik en vrij van hypothecaire inschrijvingen en beslagen. Tevens 

aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijkheid indien mocht blijken dat er asbest of andere 

milieubelastende materialen aanwezig zijn. 

 

 

Ontbindende voorwaarde 

De verkoop is onder voorbehoud van goedkeuring van hypotheekhouder Rabobank. Dit voorbehoud wordt 

als ontbindende voorwaarde opgenomen in de koopovereenkomst.  
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Overige voorwaarden 

Over- of ondermaat ten opzichte van de in deze documentatie benoemde oppervlakten zullen geen gevolg 

hebben voor de overeengekomen koopsom of recht geven op vernietiging van de koopovereenkomst.  

 

Op de verkoop is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

 

Contact 

Juffer Vastgoed, Dorpsweg 4, 8271 BM IJsselmuiden, 038 33 159 22 of info@juffervastgoed.nl. 
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 Bijlagen 

 

1. Plattegrondtekeningen  
 

 

2. Fotoreportage 

 

 

3. Kadastrale stukken 

 

 

4. Leveringsakte 

 

 

5. Bodemloketrapport  
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BIJLAGE 2 FOTOREPORTAGE  
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Geesbrug

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 10 juli 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

OOSTERHESSELEN
L
551

0 m 10 m 50 m

81-81a/ 12

Hoogeveense Vaart

1

554

551

475

63

474

552

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=OTH02&sectie=L&perceelnummer=554&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=OTH02&sectie=L&perceelnummer=551&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=OTH02&sectie=L&perceelnummer=475&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=OTH02&sectie=L&perceelnummer=63&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=OTH02&sectie=L&perceelnummer=474&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=OTH02&sectie=L&perceelnummer=552&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


BETREFT

Oosterhesselen L 551
UW REFERENTIE

Geesbrug
GELEVERD OP

10-07-2018 - 23:18
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11009040691
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

09-07-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

02-07-2018
BLAD

1 van 3

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Oosterhesselen L 551
Kadastrale objectidentificatie : 056170055170000

Locaties Verl Hoogeveense Vaart 81
7917 PT  Geesbrug
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Verl Hoogeveense Vaart 81 a 04
7917 PT  Geesbrug
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Verl Hoogeveense Vaart 81 a 05
7917 PT  Geesbrug
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Verl Hoogeveense Vaart 81 a 06
7917 PT  Geesbrug
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Verl Hoogeveense Vaart 81 a 08
7917 PT  Geesbrug
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Verl Hoogeveense Vaart 81 a 09
7917 PT  Geesbrug
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Verl Hoogeveense Vaart 81 a 10
7917 PT  Geesbrug
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Verl Hoogeveense Vaart 81 a 11
7917 PT  Geesbrug
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Verl Hoogeveense Vaart 81 a 12
7917 PT  Geesbrug
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Verl Hoogeveense Vaart 81 a
7917 PT  Geesbrug
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Niet (volledig) verwerkt stuk Hyp4 64183/165
Overig

Ingeschreven op 09-04-2014

Grootte 21.937 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 239563 - 527404
Omschrijving Wonen (agrarisch)

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.56170055170000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_64183_165


BETREFT

Oosterhesselen L 551
UW REFERENTIE

Geesbrug
GELEVERD OP

10-07-2018 - 23:18
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11009040691
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

09-07-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

02-07-2018
BLAD

2 van 3

Terrein (grasland)
Koopsom € 540.000

Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2009

Ontstaan uit Oosterhesselen L 70

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van
de Belemmeringenwet Privaatrecht (1.1), Zakelijk recht als bedoeld in artikel
5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (1.2) en Opstalrecht
Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel (1.3)

Soort recht Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 64148/48 Ingeschreven op 31-03-2014
Naam gerechtigde Zorggroep H4 Holding BV

Adres Verl Hoogeveense Vaart 81
7917 PT  GEESBRUG

Statutaire zetel GEESBRUG

1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet
Privaatrecht

Afkomstig uit stuk Hyp4 7095/43 Assen Ingeschreven op 23-11-1999
Naam gerechtigde Gemeente Coevorden

Adres Kasteel 1
7741 GC  COEVORDEN

Postadres Postbus 2
7740 AA  COEVORDEN

Statutaire zetel COEVORDEN
KvK-nummer 01173197 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1.2 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet
Privaatrecht

Afkomstig uit stuk Hyp4 65389/88 Ingeschreven op 18-12-2014
Bijzonderheden OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ 4 05230 00001 ASN

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.56170007040001
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_64148_48
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.449471216
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7095_43_ASN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.58148816
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=01173197
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_65389_88


BETREFT

Oosterhesselen L 551
UW REFERENTIE

Geesbrug
GELEVERD OP

10-07-2018 - 23:18
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11009040691
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

09-07-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

02-07-2018
BLAD

3 van 3

Naam gerechtigde Waterschap Vechtstromen
Adres Kooikersweg 1

7609 PZ  ALMELO
Postadres Postbus 5006

7600 GA  ALMELO
Statutaire zetel ALMELO

KvK-nummer 58972676 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1.3 Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel
Afkomstig uit stuk Hyp4 6673/1 Assen Ingeschreven op 01-07-1998
Naam gerechtigde Gemeente Coevorden

Adres Kasteel 1
7741 GC  COEVORDEN

Postadres Postbus 2
7740 AA  COEVORDEN

Statutaire zetel COEVORDEN
KvK-nummer 01173197 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.448720137
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=58972676
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_6673_1_ASN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.58148816
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=01173197
https://www.kadaster.nl/contact
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Geesbrug
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S11009656139
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

21-07-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

16-07-2018
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Oosterhesselen L 552
Kadastrale objectidentificatie : 056170055270000

Niet (volledig) verwerkt stuk Hyp4 64183/165
Overig

Ingeschreven op 09-04-2014

Grootte 9.943 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 239655 - 527435
Omschrijving Terrein (grasland)

Koopsom € 540.000
Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2009

Ontstaan uit Oosterhesselen L 70

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van
de Belemmeringenwet Privaatrecht (1.1), Zakelijk recht als bedoeld in artikel
5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (1.2) en Opstalrecht
Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel (1.3)

Soort recht Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 64148/48 Ingeschreven op 31-03-2014
Naam gerechtigde Zorggroep H4 Holding BV

Adres Verl Hoogeveense Vaart 81
7917 PT  GEESBRUG

Statutaire zetel GEESBRUG

1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet
Privaatrecht

Afkomstig uit stuk Hyp4 7095/43 Assen Ingeschreven op 23-11-1999
Naam gerechtigde Gemeente Coevorden

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.56170055270000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_64183_165
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.56170007040006
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_64148_48
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.449471216
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7095_43_ASN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.58148816
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Adres Kasteel 1
7741 GC  COEVORDEN

Postadres Postbus 2
7740 AA  COEVORDEN

Statutaire zetel COEVORDEN
KvK-nummer 01173197 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1.2 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet
Privaatrecht

Afkomstig uit stuk Hyp4 65389/88 Ingeschreven op 18-12-2014
Bijzonderheden OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ 4 05230 00001 ASN

Naam gerechtigde Waterschap Vechtstromen
Adres Kooikersweg 1

7609 PZ  ALMELO
Postadres Postbus 5006

7600 GA  ALMELO
Statutaire zetel ALMELO

KvK-nummer 58972676 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1.3 Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel
Afkomstig uit stuk Hyp4 6673/1 Assen Ingeschreven op 01-07-1998
Naam gerechtigde Gemeente Coevorden

Adres Kasteel 1
7741 GC  COEVORDEN

Postadres Postbus 2
7740 AA  COEVORDEN

Statutaire zetel COEVORDEN
KvK-nummer 01173197 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=01173197
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_65389_88
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.448720137
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=58972676
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_6673_1_ASN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.58148816
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=01173197
https://www.kadaster.nl/contact
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Hypotheken 4 

187255 
 

AKTE VAN INBRENG 
 
 
 
Heden, eenendertig maart tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Gerrit 
Herman Beens, notaris te Amersfoort: 
de heer mr. Teun Schermerhorn, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij, 
notaris, woonplaats kiezende te Amersfoort, Arnhemseweg 14, geboren te 
Amsterdam op negen juli negentienhonderd vijfenzeventig, 
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
1. de heer Haije Gertse Volbeda, geboren te Amersfoort op zevenentwintig april 

negentienhonderd zesenzestig, wonende te 7917 PT Geesbrug, Verlengde 
Hoogeveense Vaart 81, van wie de identiteit blijkt uit zijn overgelegde 
Nederlands rijbewijs, genummerd 4454788307, geldig tot twee oktober 
tweeduizend achttien, gehuwd; 

 te dezen handelend: 
a. voor zich, in privé, hierna te noemen: Inbrenger 1; 
b. als zelfstandig bevoegd bestuurder van de te Geesbrug gevestigde 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorggroep H4 
Holding B.V., kantoorhoudende te 7917 PT Geesbrug, Verlengde 
Hoogeveense Vaart 81, 
hierna te noemen: Vennootschap; 

2. mevrouw Alie Marissen, geboren te Oosterhesselen op vijf maart 
negentienhonderd zeventig, wonende te 7917 PT Geesbrug, Verlengde 
Hoogeveense Vaart 81, van wie de identiteit blijkt uit haar overgelegde 
Nederlands rijbewijs, genummerd 4251308400, geldig tot zevenentwintig maart 
tweeduizend negentien, gehuwd; 

 te dezen handelend: 
a. voor zich, in privé, hierna te noemen: Inbrenger 2; 
b. als zelfstandig bevoegd bestuurder van de te Geesbrug gevestigde 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorggroep H4 
Holding B.V., voornoemd. 

Inbrenger 1 en Inbrenger 2, hierna tezamen ook te noemen: Inbrengers. 
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vooraf als volgt: 
INLEIDING: 
a. door Inbrengers is, blijkens een akte op heden verleden voor mr. G.H. Beens, 

de Vennootschap opgericht; 
b. in die akte (waarin Inbrengers zijn aangeduid als: Oprichters) onder andere 

woordelijk staat vermeld: 
"1. Ter storting op de aandelen zullen de Oprichters op de voet van artikel 

3:65 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 en de in dat artikel 
bedoelde nader gestelde voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden), 
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in de Vennootschap inbrengen hun gehele te Geesbrug gevestigde 
onderneming, door hen tezamen in economische zin, voor wat betreft de 
Oprichter 1 voor het vijfennegentig eenhonderdste deel (95/100) gedeelte 
en voor wat betreft de Oprichter 2 voor het vijf eenhonderdste deel (5/100) 
gedeelte, gedreven onder de naam: Zorgboerderij De Vierhoeve (hierna te 
noemen: Onderneming), echter vanaf één januari tweeduizend dertien 
(hierna te noemen: Aanvangsdatum), voor rekening en risico van de 
Vennootschap. 
Deze inbreng omvat derhalve alle activa van de Onderneming onder de 
verplichting voor de Vennootschap alle passiva van de Onderneming voor 
haar rekening te nemen, zulks met uitzondering van de oudedagsreserve. 
Indien uit de hierna sub 2 gemelde inbrengbalans blijkt, dat het aandeel 
van de oprichters in de activa en passiva van de Onderneming lager is dan 
het bedrag van de stortingsplicht, in geld uitgedrukt, waaraan met de 
inbreng moet worden voldaan (hierna te noemen: Stortingsplicht) zullen 
de Oprichters, ieder voor zijn aandeel en voor zover het hem betreft, 
uiterlijk bij de oprichting het verschil in geld storten. 
Indien het saldo van de activa en passiva van de Onderneming hoger is 
dan de Stortingsplicht zullen de Oprichters, ieder voor zijn aandeel en voor 
zover het hem betreft, voor het verschil in de boeken van de 
Vennootschap worden gecrediteerd tot ten hoogste het bedrag hetwelk 
toelaatbaar is volgens de voorwaarden, dan wel zal het verschil worden 
aangemerkt als agio. 
De Oprichters hebben het recht voor de eerder gevormde 
oudedagsreserve(s) één of meer periodieke uitkeringen of verstrekkingen 
te bedingen. 

2. Van de activa en passiva van de Onderneming zullen de Oprichters een 
inbrengbalans opstellen. Indien het saldo van de activa en passiva van de 
Onderneming hoger dan wel lager is dan de Stortingsplicht zal uit de 
inbrengbalans tevens de grootte van het verschil blijken. 

3. De sub 2 bedoelde inbrengbalans van hetgeen wordt ingebracht zal 
bovendien vermelden de daaraan toegekende waarde en de toegepaste 
waarderingsmethoden en zal betrekking hebben op de toestand van de 
activa en passiva van de Onderneming op de Aanvangsdatum. 

4. Ingeval wegens tijdsverloop de sub 2 bedoelde inbrengbalans bij de 
oprichting van de Vennootschap niet kan dienen als beschrijving in de zin 
van artikel 2:204a van het Burgerlijk Wetboek, zullen de Oprichters een 
nieuwe beschrijving van hetgeen wordt ingebracht opstellen per een datum 
die wel toelaatbaar is ingevolge gemeld artikel en overigens met 
overeenkomstige toepassing van het sub 2 tweede zin en sub 3 bepaalde. 

5. Indien bij het opmaken van de sub 4 gemelde beschrijving blijkt dat de 
waarde van hetgeen wordt ingebracht -vermeerderd met de verplichtingen 
uit hoofde van een bijstorting, dan wel verminderd met de verplichtingen uit 
hoofde van een lijfrente en/of creditering en/of agiostorting, als hiervoor in 
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deze overeenkomst bedoeld- lager is dan de Stortingsplicht zullen de 
sub 1 bedoelde agiostortingen en/of crediteringen, voorzover het de 
desbetreffende Oprichter betreft, -zo mogelijk- tot het beloop van dat 
verschil worden verminderd. 
Indien ook dan nog een verschil blijft bestaan, zullen de Oprichters, ieder 
voor zover het hem betreft, uiterlijk bij de oprichting het verschil in geld 
storten. 

6. Indien na oprichting van de Vennootschap onherroepelijk komt vast te 
staan dat de Oprichters, ieder voor zover het hem betreft, per de 
Aanvangsdatum fiscaalrechtelijk een hogere waarde aan hetgeen wordt 
ingebracht moeten toekennen dan de waarde als bedoeld sub 3 juncto 1, 
zal die hogere waarde ook tussen de Oprichters, ieder voor zover het hem 
betreft, en de Vennootschap als waarde van hetgeen wordt ingebracht 
gelden. 
Voor het verschil zullen de Oprichters, ieder voor zover het hem betreft, in 
de boeken van de Vennootschap worden gecrediteerd, echter ten hoogste 
tot het bedrag hetwelk toelaatbaar is volgens de voorwaarden. 
Resteert daarna nog een verschil, dan zal dit verschil worden aangemerkt 
als agio, dan wel is de Vennootschap verplicht ten laste van dezelfde 
inbreng onverwijld een zodanig aantal aandelen à pari aan de Oprichters, 
ieder voor zover het hem betreft, uit te geven dat wordt voldaan aan de 
voorwaarden. 

7. Indien na oprichting van de Vennootschap onherroepelijk komt vast te 
staan, dat de Oprichters, ieder voor zover het hem betreft, per de 
Aanvangsdatum fiscaalrechtelijk een lagere waarde aan de inbreng moet 
toekennen dan de waarde, als bedoeld sub 3 juncto 1, zal de sub 1 
bedoelde agiostorting en/of creditering, voorzover het de desbetreffende 
Oprichter betreft, tot het beloop van dat verschil worden verminderd, dan 
wel zullen de Oprichters, ieder voor zover het hem betreft, onverwijld een 
zodanig aantal aandelen om niet aan de Vennootschap overdragen, die 
verplicht is die aandelen om niet te aanvaarden, als overeenkomt met dat 
verschil. 
Het hiervoor onder dit nummer 7 bepaalde wordt toegepast met 
inachtneming van de voorwaarden." 

UITVOERING 
De Inbrenger is ter uitvoering van het aldus overeengekomene met de 
Vennootschap het volgende overeengekomen: 
1. Inbreng 
1.1. De Inbrengers brengen bij deze in en leveren mitsdien aan de Vennootschap, 

die hierbij aanvaardt: alle goederen van de te Geesbrug gevestigde 
onderneming, voorzover hiervan hierna niet is afgeweken, die voor rekening 
van de Inbrengers wordt gedreven in de vorm van een vennootschap onder 
firma, ieder voor de onverdeelde helft in juridische zin (en in economische zin 
naar rato van ieders ieders aandeel in gemelde vennootschap onder firma), 
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onder de naam: Zorgboerderij De Vierhoeve, hierna te noemen: Onderneming, 
echter vanaf één januari tweeduizend dertien, -gemelde datum hierna te 
noemen: Aanvangsdatum- voor rekening en risico van de Vennootschap, 
zulks onder de verplichting voor de Vennootschap alle schulden die per de 
Aanvangsdatum tot die Onderneming behoren, voorzover hiervan hierna niet is 
afgeweken, voor haar rekening te nemen en als eigen schulden te voldoen; een 
en ander als nader aangeduid in de aan deze akte te hechten en door de 
Inbrenger gewaarmerkte inbrengbeschrijving, hierna te noemen: 
Inbrengbalans. 

1.2 De inbreng omvat eveneens: 
a. de administratie, het exclusieve recht op het gebruik van de handelsnaam, 

alsmede andere immateriële goederen; partijen verbinden zich, indien en 
voor zover de wet voor de levering van deze zaken nadere formaliteiten 
vereist, aan de vervulling daarvan hun volledige medewerking te verlenen; 

b. tussen de Inbrengers en derden bestaande duurovereenkomsten 
betrekking hebbende op de Onderneming, zoals huur- en optierechten, 
verzekeringsovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten; deze 
overeenkomsten zijn gecontinueerd ten bate respectievelijk ten laste van 
de Vennootschap, en wel met ingang van de Aanvangsdatum; de 
Inbrengers verplichten zich voor zover nodig de bestaande 
duurovereenkomsten op naam van Inbrengers, doch voor rekening en 
risico van de Vennootschap te continueren en zich geheel naar 
aanwijzingen van de Vennootschap dienaangaande te gedragen; 

c. alle goederen welke sedert de Aanvangsdatum ten behoeve van de 
Onderneming door de Inbrengers zijn verkregen. 

1.3. Terzake van de door de Vennootschap voor haar rekening genomen 
verplichtingen verbindt de Vennootschap zich deze als haar eigen schulden te 
voldoen en de Inbrenger te vrijwaren voor het geval laatstgenoemde door 
crediteuren wordt aangesproken. 
Onder deze verplichtingen zijn mede begrepen de verplichtingen welke sedert 
de Aanvangsdatum ten laste van de Onderneming door de Inbrengers zijn 
aangegaan. 
Indien en voorzover een lening krachtens een daartoe strekkende bepaling is 
achtergesteld bij één of meer van de overige verplichtingen van de Inbrengers, 
blijven tussen de Vennootschap en de desbetreffende schuldeiser met 
betrekking tot de achterstelling gelden hetgeen hieromtrent is bepaald. 

1.4. De aldus ingebrachte Onderneming is met alle daaraan verbonden baten en 
lasten ten voordele, respectievelijk ten nadele van de Vennootschap voortgezet 
met ingang van de Aanvangsdatum. 

1.5. De Inbrengers zullen terzake van de hierbij ingebrachte Onderneming geen 
ondernemingsactiviteiten meer uitoefenen, anders dan op verzoek van de 
Vennootschap. 

2. Overdracht goederen 
2.1. De levering van de goederen geschiedt als volgt: 
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a. De Inbrengers leveren aan de Vennootschap, ieder voor wat betreft zijn 
aandeel in de vennootschap onder firma, alle voorraden, meubilair en 
overige inventaris tot de ingebrachte Onderneming behorende, partijen 
genoegzaam bekend, welke leveringen door de Vennootschap worden 
aanvaard, zulks onder bezwaar van eventuele pandrechten ten behoeve 
van derden; 
deze zaken zijn vanaf de Aanvangsdatum voor rekening en risico van de 
Vennootschap. Voor zover deze zaken ten behoeve van de Inbrengers 
door derden worden gehouden, worden zij geacht vanaf de 
Aanvangsdatum ten behoeve van de Vennootschap te worden gehouden. 

b. De Inbrenger draagt bij deze aan de Vennootschap over alle rechten op de 
handelsnaam: Zorgboerderij De Vierhoeve. 

c. De Inbrengers, ieder voor wat betreft zijn aandeel in de vennootschap 
onder firma, cederen hierbij aan de Vennootschap alle per de 
Aanvangsdatum openstaande vorderingen op derden, voorzover 
betrekking hebbende op de ingebrachte Onderneming, welke cessie de 
Vennootschap hierbij aanvaardt. Voor zover nog nodig leveren de 
Inbrengers voorts aan de Vennootschap, welke levering hierbij door de 
Vennootschap wordt aanvaard, alle goederen die de Inbrengers na de 
Aanvangsdatum ten behoeve van de Vennootschap hebben verkregen. 
Voor zover de hierbij overgedragen vorderingen zijn verpand ten behoeve 
van een derde geschiedt deze overdracht met inachtneming van dit 
pandrecht. 
De Inbrengers machtigen de Vennootschap hierbij onherroepelijk om deze 
cessie en levering aan de debiteuren mede te delen, indien en voor zover 
de Vennootschap zulks nodig mocht oordelen. 

2.2. De Vennootschap erkent, dat de levering tot haar volkomen genoegen is 
geschied en neemt de in de Inbrengbalans opgenomen verplichtingen, alsmede 
de verplichtingen welke sedert de Aanvangsdatum ten laste van de 
Onderneming door de Inbrengers zijn aangegaan, als eigen verplichtingen van 
de Inbrengers over onder vrijwaring van de Inbrengers terzake. 

2.3. De overdracht omvat mede de daaraan verbonden accessoria, actiën en 
exceptiën, zoals zekerheidsrechten, privilegiën, retentierechten, 
garantierechten, reclamerechten, vorderingen uit gebreken en/of onrechtmatige 
daad. Voor zover nodig hebben de Inbrengers de Vennootschap onherroepelijk 
gemachtigd voormelde rechten, alsmede -voor zover het betreft de inning van 
vorderingen jegens derden- alle middelen ter bewaring en/of uitoefening van 
zijn rechten als oorspronkelijke crediteur uit te oefenen. 

2.4. Tot de ingebrachte goederen behoort volgens de Inbrengbalans tevens het 
navolgende registergoed, te weten: 
de woonboerderij met overige opstallen, ondergrond, erf, tuin en grond 
plaatselijk bekend 7917 PT te Geesbrug, gemeente Coevorden, Verlengde 
Hoogeveensevaart 81, 81 A, 81 A 04, 81 A 05, 81 A 06, 81 A 08, 81 A 09, 81 A 
10, 81 A 11 en 81 A 12, kadastraal bekend gemeente Oosterhesselen, sectie L 
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nummers 551 en 552, respectievelijk groot twee hectare negentien are 
zevenendertig centiare en negenennegentig are drieënveertig centiare, aldus 
een gezamenlijke grootte van drie hectare achttien are en tachtig centiare,  

welke percelen: 
- geheel zijn belast met een tweetal beperkte rechten als bedoeld in 

artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht, ten 
behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente 
Coevorden, gevestigd te 7741 GE Coevorden, Aleida Kramersingel 4 
en de publiekrechtelijke rechtspersoon: Zuiveringsschap Drenthe, 
gevestigd te 7742 BP Coevorden, Burgemeester Feithsingel 2; 

- gedeeltelijk zijn belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen, ten 
behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente 
Coevorden, gevestigd te 7741 GE Coevorden, Aleida Kramersingel 4; 

hierna te noemen: Registergoed. 
3. Personeel 
3.1. Het gehele personeel van de Inbrengers werkzaam in de ingebrachte 

Onderneming, aan partijen voldoende bekend, gaat over op de Vennootschap, 
onder dezelfde voorwaarden als zij in dienstbetrekking waren bij de Inbrenger. 

3.2. Gedurende de periode van één jaar gerekend vanaf de datum van overdracht, 
vrijwaart de Vennootschap de Inbrengers volledig voor de nakoming van de 
verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten van het gehele personeel van de 
Inbrenger, voor zover deze verplichtingen zijn ontstaan voor de datum van 
overdracht. 

4. Bijstorting/creditering 
(enzovoort) 
5. Glijclausule 
Indien onherroepelijk komt vast te staan, dat de Inbrengers in hun verhouding tot de 
Dienst der Belastingen een waarde aan de inbreng moet toekennen die afwijkt van 
de waarde welke is vermeld op de Inbrengbalans, zal die afwijkende waarde ook 
tussen de Inbrengers en de Vennootschap als waarde van inbreng gelden; partijen 
verbinden zich in die situatie tot het verrichten van al hetgeen te dien aanzien is 
overeengekomen in de akte van oprichting van de Vennootschap. 
6. Kwitantie 
De Vennootschap verleent aan de Inbrengers kwijting voor de volstorting van de 
door de Inbrengers bij de oprichting van de Vennootschap genomen aandelen. 
7. Kosten 
De rechten en kosten op deze akte, overdracht en levering, zijn voor rekening van 
de Vennootschap. 
8. Afstand ontbinding 
Partijen hebben over en weer afstand gedaan van elk recht, uit welken hoofde dan 
ook, om ontbinding en/of vernietiging van deze overeenkomst te vorderen. 
9. Aankomsttitel registergoederen 
De Inbrengers, handelend als vennoten van voormelde vennootschap onder firma, 
hebben het Registergoed, ieder voor de onverdeelde helft, verkregen ten behoeve 
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van Zorgboerderij De Vierhoeve V.O.F. door de inschrijving in de openbare 
registers voor registergoederen op zevenentwintig februari tweeduizend negen in 
het register Hypotheken 4 deel 56311 nummer 160, van een afschrift van een akte 
van levering, houdende kwijting voor de koopsom, op zevenentwintig februari 
tweeduizend negen verleden voor mr. G.H. Beens, notaris te Amersfoort. 
Tussen de Inbrengers is een afwijkende eigendomsverhouding ten aanzien van het 
Registergoed overeengekomen en wordt het Registergoed (economisch) geacht te 
worden gehouden door Inbrenger 1 voor vijfennegentig honderdste gedeelte 
(95/100) en door Inbrenger 2 voor vijf honderdste deel (5/100). 
10. Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen 
In de voorgaande eigendomsverkrijging zijn geen erfdienstbaarheden of 
kwalitatieve verplichtingen opgenomen. 
11. Hypothecaire inschrijvingen 
Het Registergoed is belast met een eerste hypothecaire inschrijving, in hoofdsom 
groot negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) ten behoeve van de te Amsterdam 
gevestigde naamloze vennootschap: Rabohypotheekbank N.V. en de te Hoogeveen 
gevestigde coöperatie: Coöperatieve Rabobank Zuidwest-Drenthe U.A., gevestigd 
bij akte van hypotheekverlening op zevenentwintig februari tweeduizend negen voor 
mr. G.H. Beens, notaris te Amersfoort, waarvan een afschrift werd ingeschreven in 
de openbare registers voor registergoederen op zevenentwintig februari 
tweeduizend negen in register Hypotheken 3 deel 58140 nummer 198. 
12. Overdrachtsbelasting 
Met betrekking tot de heffing van overdrachtsbelasting doet de Vennootschap een 
beroep op de vrijstelling als vervat in artikel 15 lid 1 letter e sub 2 van de Wet op 
belastingen van rechtsverkeer, aangezien het Registergoed deel uitmaakt van een 
niet in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
gedreven onderneming die wordt omgezet in een wel in zodanige vorm gedreven 
onderneming, waarin de Inbrenger geheel of nagenoeg geheel in dezelfde 
verhouding gerechtigd is als omschreven in voormeld artikel. 
Een gedeelte van het door gemelde vennootschap onder firma gehouden 
Registergoed is thans niet bedrijfsmatig in gebruik, maar wordt privé gebruikt door 
de Inbrengers. 
De waarde van dit gedeelte van het Registergoed bedraagt 
driehonderdvierenzeventig-duizend euro (€ 374.000,00). De verschuldigde 
overdrachtsbelasting bedraagt derhalve twee procent (2%) over de waarde van dit 
gedeelte van het Registergoed, derhalve een bedrag groot zevenduizend 
vierhonderd tachtig euro (€ 7.480,00). 
13. VOLMACHT 
Van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de comparant blijkt uit twee aan deze 
akte te hechten onderhandse akten van volmacht, welke aan deze akte zullen 
worden gehecht. 
14. Bijlagen 
Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht: 
- gemelde Inbrengbalans; 
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- gemelde volmachten. 
15. Slotbepaling 
Voor de uitvoering dezer kiezen partijen woonplaats ten kantore van de bewaarder 
van deze akte. 
16. Slot akte 
De comparant is mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld. 
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant meegedeeld 
en ik heb daarop een toelichting gegeven. 
De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben 
genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparant en 
mij, notaris ondertekend om dertien uur en achtentwintig minuten. 
(volgt ondertekening) 
Uitgegeven voor woordelijk gelijkluidend uittreksel op 31 maart 2014. 
G.H. Beens 
De ondergetekende, mr. Gerrit Herman Beens, notaris te Amersfoort, als mondeling 
gemachtigde van partijen bij de akte waaruit vorenstaand uittreksel genomen is, 
verklaart toe te stemmen dat de inschrijving in de openbare registers 
overeenkomstig dit uittreksel geschiedt. 
G.H. Beens 
De ondergetekende, mr. Gerrit Herman Beens, notaris te Amersfoort, verklaart, dat 
op het onroerend goed, bij vorenstaande akte vervreemd in de zin van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten, geen aanwijzing of voorlopige aanwijzing in de zin van 
deze wet van toepassing is. 
G.H. Beens 
Ondergetekende, mr. Gerrit Herman Beens, notaris te Amersfoort, verklaart dat dit 
uittreksel inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de desbetreffende 
gedeelten van het stuk waarvan het een uittreksel is. 
 
 
 
 
      
 



Verklaring:

Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de 

Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 

31-03-2014 om 14:54 in register Onroerende Zaken Hyp4 in 

deel 64148 nummer 48.

Een elektronisch document met voornoemde inhoud was 

gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens 

bijbehorend certificaat van ESG CA - G2 met nummer 

35378079D820CE17B003F0BDEFF4F9E67C9E024E toebehoort aan 

Gerrit Herman Beens.

Naam bewaarder: Mr. W.F.L. van der Bruggen.

  Onroerende Zaken Hyp4 : 64148/48 31-03-2014 14:54
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Rapport Bodemloket

DR010900478
Verl Hoogeveensevaart 81

Datum: 17-07-2018

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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DR010900478 Verl Hoogeveensevaart 81 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Verl Hoogeveensevaart 81

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: DR010900478

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA010901090

Adres: Verl Hoogeveensevaart 81 7917PT GEESBRUG

Gegevensbeheerder: Provincie Drenthe

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg:

Omschrijving:
  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

brandstoftank (ondergronds) 
(631240)

onbekend onbekend

dieseltank (ondergronds) 
(631241)

onbekend onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

brf (briefrapport) De Kroon AI 599 1999-03-18

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie
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Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Provincie Drenthe Bodematlas
  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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