
Geachte heer en mevrouw Hofland-Verhoef, beste Johan en Anneke, 

  

In aansluiting op ons overleg van woensdag 19 maart jl. doe ik jullie hieronder zoals besproken ons 
principevoorstel op  

hoofdlijnen tot aan-/verkoop toekomen inzake een strook grond onder de navolgende voorwaarden en 
uitgangspunten. 

  

Verkoper Janssen de Jong Vastgoed B.V. 

  
Koper <invullen>, nader door koper op te geven. 

  
Goedkeuring hoofddirectie 
Janssen de Jong en de 
gemeente Stichtse Vecht 

  

Onderhavig principevoorstel is besproken en akkoord bevonden door het regiokantoor van 
Janssen de Jong te Bodegraven en ambtelijk door Ilse Vaartjes van de gemeente Stichtse 
Vecht, met dien verstande dat onderhavig principevoorstel geschiedt onder voorbehoud van 
goedkeuring door de hoofddirectie van Janssen de Jong en de bestuurlijke goedkeuring van de 
gemeente Stichtse Vecht.  

  
Verkochte Een strook grond ter grootte van circa 425 m2, plaatselijk bekend als Maarseveensevaart 90, 

kadastraal bekend als gemeente Maarssenveen, sectie C, nummer 593 (ged.) en zoals verder 
schetsmatig aangegeven op bijgevoegde situatietekening.  

  
Koopsom € 17.000,- (zegge: ZEVENTIENDUIZEND EURO) exclusief BTW en kosten koper. 

  
Wijze van levering Het Verkochte zal worden overgedragen in de huidige staat, met alle daarbij behorende rechten 

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

  
Tijdstip notariële levering 

  

Zo spoedig mogelijk na ondertekening van het schriftelijke principeakkoord door partijen (nadat 
eventuele voorbehouden zijn uitgewerkt). Verder dient Koper voor notariële levering van het 
Verkochte de container, genoegzaam bij partijen bekend, te hebben verwijderd naar een andere 
locatie. 

  
Bodem In de huidige staat. Het staat Koper vrij om voor eigen rekening en risico een verkennend 

bodemonderzoek te laten uitvoeren. Indien uit dit verkennend onderzoek blijkt dat de bodem 
niet geschikt is overeenkomstig de vigerende bestemming, dan hebben zowel Koper als 
Verkoper het recht om onderhavige aan/-verkoop te ontbinden. Verkoper kan door Koper 
nimmer worden verplicht tot het het geheel of gedeeltelijk saneren en/of geheel of gedeeltelijk 
vergoeden van de gemaakte kosten inzake een verkennend bodemonderzoek en/of andere 
kosten hoe ook genaamd.  Het risico dat achteraf blijkt dat ten tijde van de overdracht nog niet 
in het verkennende bodemonderzoek gesignaleerde verontreiniging in het registergoed 
aanwezig is, welke is aan te merken als een ernstige verontreiniging in de zin van de thans 
geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak, is voor rekening van Koper dan wel diens 



rechtsopvolger. 

  
Wijze van gebruik Koper zal het Verkochte gebruiken overeenkomstig de vigerende bestemming. Desgewenst zal 

Koper voor eigen rekening en risico een erfafscheiding plaatsen.  

  
Bezwaar Koper dan wel diens rechtsopvolger is verplicht zich te onthouden van activiteiten en/of 

handelingen die de toekomstige ontwikkelingen (overeenkomstig de vigerende bestemming), 
zijnde woningbouw met bijbehorende aanhorigheden (o.a. ontsluitingswegen, andere 
bouwwerken)  ter plaatse van het gehele plan Aan de Stille Plas - Maarssen direct en/of indirect 
zouden kunnen belemmeren. Hieronder is mede begrepen het maken van bezwaar of het 
aantekenen van beroep tegen voornoemde ontwikkelingen.  

  
Finale kwijting en 
planschade 

  

Onderhavig transactie tot aan-/verkoop geschiedt op basis van finale kwijting en ter volledige 
genoegdoening c.q. compensatie van eventuele planschade. Alle eventuele rechten 
(erfdienstbaarheden, zakelijke rechten en hoe ook verder anders genaamd) welke Koper meent 
te hebben, worden door Koper opgegeven. In dit verband verleent Koper voor nu en alsdan zijn 
onvoorwaardelijke volmacht aan de notaris om deze - ten tijde van de notariële van het 
Verkochte - bij akte de beëindigen c.q. op te heffen.       

Koper dan wel diens rechtsopvolger verplicht zich voorts om bij het bevoegde gezag geen 
enkele aanspraak te zullen maken op enige vergoeding van planschade of nadeelcompensatie 
verband houdende met enige toekomstige ontwikkeling ter plaatse van het ontwikkelingsgebied 
waar het Verkochte onderdeel van uitmaakt.  

  

  

Verder hebben wij met elkaar gesproken om de nadere detaillering c.q. invulling van de groenstrook (afwatering, 
soort en hoogte  

van de beplanting, paaltjes e.d.) op zo kort mogelijke termijn te bespreken en af te stemmen.  Tevens is het voor 
beide partijen  

van belang dat er in de toekomst geparkeerd gaat worden zoals is beoogd en ingetekend (4 parkeerplaatsen, 
 genoegzaam bij  

partijen bekend) en dat hierop geen uitbreiding zal plaatsvinden. Voor zover hier nu al niet in het voorlopige 
ontwerp van het  

inrichtingsplan rekening mee is gehouden zal dit waar mogelijk in overleg met de gemeente Stichtse Vecht nader 
worden  

aangescherpt in het ontwerp en de afspraken. 

  

Ik vertrouw erop jullie hiermee een passend voorstel te hebben gedaan en verneem graag jullie reactie c.q. 
akkoord in deze,  

waarna e.e.a. verder kan worden uitgewerkt door de notaris. Vanuit praktisch oogpunt stel ik voor om te werken 
met de  

projectnotaris van het plan Aan de Stille Plas. 



  

Dit principevoorstel doen wij uiterlijk gestand tot en met vrijdag 18 april 2014. 

  

Met vriendelijke groet, 
JANSSEN DE JONG PROJECTONTWIKKELING B.V. 
 
Jeroen Rijlaarsdam 

Duitslandweg 7a 
Postbus 86, 2410 AB Bodegraven 
Tel: 0172 - 63 00 30 
Mob: 06 - 53 21 6773 

www.janssendejongprojectontwikkeling.nl 

 

http://www.janssendejongprojectontwikkeling.nl/
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