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RECTIFICATIE VAN DE TEKENING BEHORENDE BIJ DE AKTE VAN
ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN ALSMEDE
RECTIFICATIE/WIJZIGING AKTE VAN ONDERSPLITSING
240511
Annexen:
- splitsingstekening
- bewijs van in depotname tekening door het kadaster
- zeven brieven/goedkeuringen hypotheekhouders
- zes printen van e-mails van de eigenaren

Op zeven juni twee duizend elf verscheen voor mij, Mr Marco Cornelus _____
Hendrikus Rijk, notaris te Roermond: ________________________________
mevrouw Hendrika Sjoukje van Neerbos, notarisklerk, te dezer zake ________
woonplaats hebbende te 6041 HS Roermond, Willem II Singel 4, geboren te _
Kesteren op drie december negentien honderd zeventig, identiteitskaart _____
nummer IK3KH4B01, ongehuwd en niet als partner geregistreerd; _________
te dezen handelend: _____________________________________________
als schriftelijk gevolmachtigde van: __________________________________
1. de stichting genaamd: Stichting Wonen Zuid, gevestigd te Roermond en
kantoorhoudende te Buitenop 9, 6041 LB Roermond _________________
(correspondentieadres: postbus 400, 6040 AK Roermond), ingeschreven _
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 13 __
011993, en als zodanig de stichting te dezen rechtsgeldig _____________
vertegenwoordigende. _________________________________________
Gemelde volmacht blijkt uit een akte van volmacht op negentien ________
december twee duizend acht verleden voor Mr J.L. Houben, notaris te____
Roermond. __________________________________________________
als mondeling gevolmachtigde van:__________________________________
2. de heer Ruud Jacobus Franciscus Nooijens, wonende te 6043 BL_____
Roermond, Onze Lieve Vrouweplein 2, geboren te Geldrop op vijftien ____
januari negentien honderd tachtig, zich legitimerende met Nederlandse ___
identiteitskaart nummer IKB8H0HD2, ongehuwd en nimmer gehuwd _____
geweest; ____________________________________________________
3. mevrouw Alexandra Elisabeth Hubertina Halmans, wonende te 6043 __
BL Roermond, Onze Lieve Vrouweplein 14, geboren te Roermond op zes _
en twintig juli negentien honderd zes en tachtig, zich legitimerende met ___
Nederlandse identiteitskaart nummer IN2CJK202, ongehuwd en nimmer __
gehuwd geweest; _____________________________________________
4. mevrouw Rosemarijn Joanne van Duijvenbode, wonende te 6043 BL __
Roermond, Onze Lieve Vrouweplein 18, geboren te Hellevoetsluis op ____
twaalf augustus negentien honderd een en tachtig, zich legitimerende met
Nederlandse identiteitskaart nummer IYJR3K720, ongehuwd en nimmer __
gehuwd geweest; _____________________________________________
5. de heer Günther Stephan Deventer, wonende te 6043 BL Roermond, ___
Onze Lieve Vrouweplein 3, geboren te Rotterdam op dertien juni ________
negentien honderd zes en tachtig, zich legitimerende met Nederlands ____
paspoort nummer NXKB47967, ongehuwd en nimmer gehuwd geweest; __
6. mevrouw Ingeborg Maria Elisabeth Baetsen, wonende te 6043 BL _____
Roermond, Onze Lieve Vrouweplein 4, geboren te Roermond op twaalf ___
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___
december negentien honderd drie en zeventig, zich legitimerende met
Nederlands paspoort nummer NS6C8HFK1, ongehuwd en nimmer ______
_____________________________________________
gehuwd geweest;
7. de heer Hubertus Johannes Helena Fincken, wonende te 6044 XE ____
Roermond, Bredeweg 502, geboren te Stevensweert op elf maart _______
__
negentien honderd zes en vijftig, zich legitimerende met een Nederlands
_______
paspoort, nummer NTLBJH699, onder het maken van huwelijkse
_
voorwaarden gehuwd met mevrouw Cecile Catharina Josephine Thissen,
_
tevens handelende onder de naam Fysiofitnesscentrum Fincken/Instituut
___
voor Fysiotherapie H.J.H. Fincken, ingeschreven in het handelsregister
_____
van de Kamer van Koophandel voor Limburg onder dossiernummer
__________________________________________________
13036045;
__________________________________
als schriftelijk gevolmachtigde van:
_______
8. a. de heer Daniel Pajkic, geboren te Weert op achttien augustus
_________
negentien honderd negen en tachtig, zich legitimerende met
Nederlands paspoort nummer NM312FR65, en ___________________
b. mevrouw Natasja van den Bogerd, geboren te Eindhoven op veertien
februari negentien honderd negentig, zich legitimerende met ________
Nederlands paspoort nummer NVC970B52, _____________________
beiden ongehuwd en nimmer gehuwd geweest en tezamen wonende te __
6041 BE Roermond, Jan Amentstraat 56 (toekomstig adres: 6043 BL ____
Roermond, Onze Lieve Vrouweplein 7); ___________________________
VOLMACHTEN _________________________________________________
_
Van het bestaan van voormelde mondelinge volmachten aan de comparante
_______
van partij Nooijens, Hamans, van Duijvenbode, Deventer, Baetsen en
____
Fincken aan de comparante, is mij notaris genoegzaam gebleken (onder
____________
meer uit afdrukken van e-mails van de betreffende eigenaren).
Van het bestaan van voormelde schriftelijk volmacht van partij Pajkic-van den
Bogerd blijkt uit een akte van levering op zevenentwintig mei twee duizend elf
verleden voor Mr. Rudolf Matheus Hubertus Cremers, notaris te Roermond. __
A. EIGENDOM, EIGENDOMSVERKRIJGINGEN, VOORBELASTINGEN ____
Wonen Zuid is eigenaar van de volgende appartementsrechten: ___________
___
1. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de
woning gelegen op de eerste verdieping en de berging op de begane ____
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 6, kadastraal ______
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A6; ______________
2. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
woning gelegen op de eerste verdieping en de berging op de begane ____
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 10, kadastraal _____
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A7; ______________
3. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
woning gelegen op de tweede verdieping en de berging op de begane ___
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 11, kadastraal _____
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A12; _____________
4. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
woning gelegen op de tweede verdieping en de berging op de begane ___
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 15, kadastraal _____
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A13; _____________
5. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
woning gelegen op de tweede verdieping en de berging op de begane ___
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 19, kadastraal _____
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A14; _____________
6. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
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_____
woning gelegen op de derde verdieping en de berging op de begane
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 8, kadastraal ______
_____________
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A16;
7. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
woning gelegen op de derde verdieping en de berging op de begane _____
_____
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 12, kadastraal
_____________
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A17;
___
8. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de
_____
woning gelegen op de derde verdieping en de berging op de begane
_____
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 16, kadastraal
_____________
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A18;
___
9. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de
_____
woning gelegen op de derde verdieping en de berging op de begane
_____
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 20, kadastraal
_____________
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A19;
10. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
garage gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve __
Vrouweplein, kadastraal bekend gemeente Roermond sectie B nummer __
7723-A20; __________________________________________________
11. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
garage gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve __
Vrouweplein, kadastraal bekend gemeente Roermond sectie B nummer __
7723-A21; __________________________________________________
___
12. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de
garage gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve __
__
Vrouweplein, kadastraal bekend gemeente Roermond sectie B nummer
__________________________________________________
7723-A24;
Gemelde registergoederen zijn door Wonen Zuid in eigendom verkregen door
de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare __
registers te Roermond op vier mei twee duizend een in register Hypotheken __
4, deel 12656, nummer 25, van een afschrift van een akte van levering, op ___
drie mei twee duizend een verleden voor Mr J.L. Houben, notaris te ________
Roermond; _____________________________________________________
__
alsmede door de inschrijving ten kantore van de Landelijke Dienst voor het
___
kadaster en de openbare registers op twintig mei twee duizend tien in deel
58308 nummer 81, van een afschrift van een akte van opheffing splitsing en _
hoofdsplitsing op negentien mei twee duizend tien verleden voor Mr Marco___
Cornelus Hendrikus Rijk, notaris te Roermond; _________________________
alsmede door de inschrijving ten kantore van de Landelijke Dienst voor het __
kadaster en de openbare registers op twintig mei twee duizend tien in deel ___
58308 nummer 83, van een afschrift van een akte van ondersplitsing op _____
negentien mei twee duizend tien verleden voor Mr Marco Cornelus Hendrikus
Rijk, notaris te Roermond. _________________________________________
Gemelde registergoederen zijn niet met enige hypothecaire inschrijving en/of _
beslag belast. __________________________________________________
Genoemde heer Nooijens is eigenaar van: ____________________________
het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
woning gelegen op de eerste verdieping en de berging op de begane ____
grond, plaatselijk bekend als 6043 BL Roermond, Onze Lieve Vrouweplein
2, kadastraal bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A5, ___
uitmakende het drieëntachtig/ één duizend driehonderd tweeënvijftigste __
_
(83/1352ste) aandeel in de gemeenschap waartoe het appartementsrecht
____________________________________________________
behoort.
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Gemeld registergoed is door genoemde heer Nooijens in eigendom
verkregen door de inschrijving ten kantore van de Landelijke Dienst voor het _
_____
kadaster en de openbare registers op veertien maart twee duizend elf in
register Hypotheken 4, deel 59672, nummer 128, van een afschrift van een __
akte van levering - houdende kwijting voor de betaling van de koopsom - op __
_________
elf maart twee duizend elf verleden voor Mr J.L. Houben, notaris te
_____________________________________________________
Roermond.
__
Gemeld registergoed is niet anders belast dan met een eerste hypothecaire
_
inschrijving genomen ten kantore van de Landelijke Dienst voor het kadaster
___
en de openbare registers op veertien maart twee duizend elf in deel 61929
__
nummer 106, zulks krachtens akte van hypotheekstelling op elf maart twee
___________________
duizend elf verleden voor genoemde notaris Houben.
________________________
Genoemde mevrouw Halmans is eigenaar van:
___
het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de
____
woning gelegen op de eerste verdieping en de berging op de begane

grond, plaatselijk bekend als 6043 BL Roermond, Onze Lieve Vrouweplein
14, kadastraal bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A8, __
uitmakende het drieëntachtig/ één duizend driehonderd tweeënvijftigste __
(83/1352ste) aandeel in de gemeenschap waartoe het appartementsrecht _
behoort; ____________________________________________________
____
Gemeld registergoed is door genoemde mevrouw Halmans in eigendom
verkregen door de inschrijving ten kantore van de Landelijke Dienst voor het _
kadaster en de openbare registers op vier februari twee duizend elf in register
Hypotheken 4, deel 59503, nummer 198, van een afschrift van een akte van _
levering - houdende kwijting voor de betaling van de koopsom - op drie _____
februari twee duizend elf verleden voor Mr. Rudolf Matheus Hubertus _______
Cremers, notaris te Roermond. _____________________________________
Gemeld registergoed is niet anders belast dan met: _____________________
- een eerste hypothecaire inschrijving genomen ten kantore van de Landelijke
Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vier februari twee _____
duizend elf in deel 61733 nummer 111 zulks krachtens akte van ___________
hypotheekstelling op drie februari twee duizend elf verleden voor genoemde _
_________________________________________
notaris Cremers alsmede
- een tweede hypothecaire inschrijving genomen ten kantore van de ________
Landelijke Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vier februari _
twee duizend elf in deel 61773 nummer 112 zulks krachtens akte van _______
hypotheekstelling op drie februari twee duizend elf verleden voor genoemde _
notaris Cremers. ________________________________________________
Genoemde mevrouw Van Duijvenbode is eigenaar van: __________________
1. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
woning gelegen op de eerste verdieping en de berging op de begane ____
grond, plaatselijk bekend als 6043 BL Roermond, Onze Lieve Vrouweplein
18, kadastraal bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A9, __
uitmakende het drieëntachtig/ één duizend driehonderd tweeënvijftigste __
(83/1352ste) aandeel in de gemeenschap waartoe het appartementsrecht _
behoort; ____________________________________________________
2. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
garage gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve __
Vrouweplein, kadastraal bekend gemeente Roermond sectie B nummer __
7723-A22, __________________________________________________
uitmakende het eenentwintig/ één duizend driehonderd tweeënvijftigste___
_
(21/1352ste) aandeel in de gemeenschap waartoe het appartementsrecht
____________________________________________________
behoort.
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Gemelde registergoederen zijn door genoemde mevrouw Van Duijvenbode in
eigendom verkregen door de inschrijving ten kantore van de Landelijke Dienst
____
voor het kadaster en de openbare registers op achtentwintig januari twee
_____
duizend elf in register Hypotheken 4, deel 59469, nummer 106, van een
afschrift van een akte van levering - houdende kwijting voor de betaling van __
__
de koopsom - op zevenentwintig januari twee duizend elf verleden voor Mr.
________________
Rudolf Matheus Hubertus Cremers, notaris te Roermond.
_______
Gemelde registergoederen zijn niet anders belast dan met een eerste
_
hypothecaire inschrijving genomen ten kantore van de Landelijke Dienst voor
_
het kadaster en de openbare registers op achtentwintig januari twee duizend
__
elf in deel 61694 nummer 13 zulks krachtens akte van hypotheekstelling op
____
zevenentwintig januari twee duizend elf verleden voor genoemde notaris
______________________________________________________
Cremers.
____________________________
Genoemde heer Deventer is eigenaar van:
het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
woning gelegen op de tweede verdieping en de berging op de begane ___
grond, plaatselijk bekend als 6043 BL Roermond, Onze Lieve Vrouweplein
3, kadastraal bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A10, __
uitmakende het drieëntachtig/ één duizend driehonderd tweeënvijftigste __
(83/1352ste) aandeel in de gemeenschap waartoe het appartementsrecht _
____________________________________________________
behoort;
Gemeld registergoed is door genoemde heer Deventer in eigendom ________
verkregen door de inschrijving ten kantore van de Landelijke Dienst voor het _
kadaster en de openbare registers op zevenentwintig april twee duizend elf in
___
register Hypotheken 4, deel 59865, nummer 62, van een afschrift van een
akte van levering - houdende kwijting voor de betaling van de koopsom - op __
zesentwintig april twee duizend elf verleden voor Mr Marco Cornelus _______
________________________________
Hendrikus Rijk, notaris te Roermond.
Gemeld registergoed is niet anders belast dan met een eerste hypothecaire __
_
inschrijving genomen ten kantore van de Landelijke Dienst voor het kadaster
____
en de openbare registers op zevenentwintig april twee duizend elf in deel
62150 nummer 133, zulks krachtens akte van hypotheekstelling op _________
____
zesentwintig april twee duizend elf verleden voor genoemde notaris Rijk.
Genoemde mevrouw Baetsen is eigenaar van: _________________________
het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
woning gelegen op de derde verdieping en de berging op de begane _____
grond, plaatselijk bekend als 6043 BL Roermond, Onze Lieve Vrouweplein
__
4, kadastraal bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A15,
uitmakende het drieëntachtig/ één duizend driehonderd tweeënvijftigste __
(83/1352ste) aandeel in de gemeenschap waartoe het appartementsrecht _
behoort; ____________________________________________________
Gemeld registergoed is door genoemde mevrouw Baetsen in eigendom _____
verkregen door de inschrijving ten kantore van de Landelijke Dienst voor het _
kadaster en de openbare registers op twee mei twee duizend elf in register __
Hypotheken 4, deel 59884, nummer 178, van een afschrift van een akte van _
levering - houdende kwijting voor de betaling van de koopsom - op _________
negenentwintig april twee duizend elf verleden voor Mr J.L. Houben, notaris __
te Roermond. ___________________________________________________
Gemeld registergoed is niet anders belast dan met een eerste hypothecaire __
inschrijving genomen ten kantore van de Landelijke Dienst voor het kadaster _
en de openbare registers op twee mei twee duizend elf in deel 62187 _______
nummer 53, zulks krachtens akte van hypotheekstelling op negenentwintig___
april twee duizend elf verleden voor genoemde notaris Houben. ___________
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Genoemde heer Fincken is eigenaar van:
het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
__
garage gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve
Vrouweplein, kadastraal bekend gemeente Roermond sectie B nummer __
7723-A23, __________________________________________________
_
uitmakende het tweeëntwintig / één duizend driehonderd tweeënvijftigste
ste
(22/1352 ) aandeel in de gemeenschap waartoe het appartementsrecht _
behoort; ____________________________________________________

Gemeld registergoed is door genoemde heer Fincken in eigendom verkregen
door de inschrijving ten kantore van de Landelijke Dienst voor het kadaster en
de openbare registers op negenentwintig april twee duizend elf in register ___
__
Hypotheken 4, deel 59884, nummer 24, van een afschrift van een akte van
_________
levering - houdende kwijting voor de betaling van de koopsom - op
_______
achtentwintig april twee duizend elf verleden voor Mr Marco Cornelus
________________________________
Hendrikus Rijk, notaris te Roermond.
Gemeld registergoed is niet anders belast dan met een eerste hypothecaire __
inschrijving genomen ten kantore van de Landelijke Dienst voor het kadaster _
en de openbare registers op negenentwintig april twee duizend elf in deel____
62167 nummer 108, zulks krachtens akte van hypotheekstelling op _________
achtentwintig april twee duizend elf verleden voor genoemde notaris Rijk. ____
Genoemde heer Pajkic en mevrouw van den Bogerd zijn tezamen eigenaar __
van: __________________________________________________________
het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
woning gelegen op de tweede verdieping en de berging op de begane ___
grond, plaatselijk bekend als 6043 BL Roermond, Onze Lieve Vrouweplein
__
7, kadastraal bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A11,
uitmakende het drieëntachtig/ één duizend driehonderd tweeënvijftigste __
_
(83/1352ste) aandeel in de gemeenschap waartoe het appartementsrecht
____________________________________________________
behoort;
____
Gemeld registergoed is door genoemde heer Pajkic en mevrouw van den
______
Bogerd in eigendom verkregen door de inschrijving ten kantore van de
Landelijke Dienst voor het kadaster en de openbare registers op dertig mei __
_
twee duizend elf in register Hypotheken 4, deel 60007, nummer 93, van een
afschrift van een akte van levering - houdende kwijting voor de betaling van __
_____
de koopsom - op zevenentwintig mei twee duizend elf verleden voor Mr.
________________
Rudolf Matheus Hubertus Cremers, notaris te Roermond.
Gemeld registergoed is niet anders belast dan met: _____________________
- een eerste hypothecaire inschrijving genomen ten kantore van de Landelijke
Dienst voor het kadaster en de openbare registers op dertig mei twee duizend
elf in deel 62319 nummer 79, zulks krachtens akte van hypotheekstelling op _
zevenentwintig mei twee duizend elf verleden voor genoemde notaris _______
Cremers; ______________________________________________________
- een tweede hypothecaire inschrijving genomen ten kantore van de ________
Landelijke Dienst voor het kadaster en de openbare registers op dertig mei __
twee duizend elf in deel 62319 nummer 80, zulks krachtens akte van _______
hypotheekstelling op zevenentwintig mei twee duizend elf verleden voor _____
genoemde notaris Cremers. _______________________________________
B. ONDERSPLITSING ___________________________________________
Ondersplitsing in twintig (20) appartementsrechten heeft plaatsgevonden bij __
akte op negentien mei twee duizend tien verleden voor genoemde notaris ___
Rijk, bij afschrift ingeschreven in register Onroerende Zaken Hypotheken 4 __
ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in_____
Nederland, op twintig mei twee duizend tien in deel 58308 nummer 82. ______
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C. REGLEMENT
Bij gemelde akte van ondersplitsing in appartementsrechten is een reglement
als bedoeld in artikel 5:111 onder d van het Burgerlijk Wetboek vastgesteld te
______
weten het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van de
___________
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, met uitzondering van
bijbehorende ANNEX). ___________________________________________
_
Dit modelreglement is vastgesteld bij een akte verleden op zestien mei twee
__
duizend zes voor mr A.G. Hartman, notaris te Amsterdam. Een afschrift van
_
deze akte is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de
_
openbare registers te Roermond op zestien mei twee duizend zes in register
______________________________
Hypotheken 4, deel 15465, nummer 36.
__________
Gemeld modelreglement is in gemelde akte van ondersplitsing in
appartementsrechten aangevuld en gewijzigd als in die akte is omschreven.__
_________
D. RECTIFICATIE TEKENING BEHORENDE BIJ DE AKTE VAN
______________________________________________
ONDERSPLITSING
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: _____________________
dat de splitsingstekening die is gehecht aan voormelde akte van ___________
ondersplitsing in appartementsrechten op negentien mei twee duizend tien___
verleden voor genoemde notaris Rijk, niet in overeenstemming is met de ____
feitelijke situatie voor wat betreft de bergingen; _________________________
dat ten gevolge van het vorenstaande de tekening voor wat betreft de_______
indexnummers A6 tot en met A11 en A13 tot en met A19 gerectificeerd dient _
te worden; _____________________________________________________
dat er een nieuwe splitsingstekening is vervaardigd waarop de ____________
ligging/situering van appartementsrechten met indexnummers A6 tot en met _
A11 en A13 tot en met A19 in overeenstemming is met de feitelijke situatie; __
dat de appartementsrechten met indexnummers A6 tot en met A11 en A13 tot
en met A19 zullen worden gewijzigd in achtereenvolgens de indexnummers __
A25 tot en met A37; ______________________________________________
dat als gevolg van de rectificatie van voormelde splitsingstekening, het ______
vervallen van de indexnummers A6 tot en met A11 en A13 tot en met A19 en _
het ontstaan van de indexnummers A25 tot en met A37, ook de akte van ____
splitsing en de aanvullingen op het reglement gerectificeerd casu quo _______
gewijzigd dienen te worden; _______________________________________
dat zij bij deze akte overgaat tot rectificatie casu quo wijziging van voormelde _
akte van ondersplitsing en de aanvullingen op het reglement alsmede_______
rectificatie van de splitsingstekening; ________________________________
dat voormelde nieuwe splitsingstekening, bestaande uit één (1) blad, is _____
gehecht aan onderhavige akte; _____________________________________
dat de bewaarder van de landelijke dienst voor het kadaster en de openbare _
registers op negentien mei twee duizend elf een verklaring heeft afgegeven __
met betrekking tot de in depot gegeven splitsingstekening onder ___________
depotnummer 20110518000159. ___________________________________
Volgens deze verklaring blijft de complexaanduiding van het in de __________
ondersplitsing te betrekken registergoed: 7723-A; ______________________
dat de splitsingstekening bij deze in bovengemelde zin gerectificeerd wordt. __
E. GERECTIFICEERDE/GEWIJZIGDE OMSCHRIJVING ________________
APPARTEMENTSRECHTEN ______________________________________
De comparante handelend als gemeld verklaarde dat de omschrijving van de _
appartementsrechten ten gevolge van de hiervoor omschreven rectificatie van
de tekening behorende bij de akte van ondersplitsing in appartementsrechten
zal zijn: _______________________________________________________
1. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
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____
woning gelegen op de eerste verdieping en de berging op de begane
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 2, kadastraal ______
______________
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A5;
2. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
woning gelegen op de eerste verdieping en de berging op de begane ____
______
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 6, kadastraal
_____________
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A25;
___
3. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de
____
woning gelegen op de eerste verdieping en de berging op de begane
_____
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 10, kadastraal
_____________
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A26;
___
4. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de
____
woning gelegen op de eerste verdieping en de berging op de begane
_____
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 14, kadastraal
_____________
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A27;
5. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
woning gelegen op de eerste verdieping en de berging op de begane ____
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 18, kadastraal _____
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A28; _____________
6. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
woning gelegen op de tweede verdieping en de berging op de begane ___
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 3, kadastraal ______
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A29; _____________
___
7. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de
___
woning gelegen op de tweede verdieping en de berging op de begane
______
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 7, kadastraal
_____________
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A30;
8. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
woning gelegen op de tweede verdieping en de berging op de begane ___
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 11, kadastraal _____
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A12; _____________
9. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
woning gelegen op de tweede verdieping en de berging op de begane ___
_____
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 15, kadastraal
_____________
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A31;
10. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
woning gelegen op de tweede verdieping en de berging op de begane ___
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 19, kadastraal _____
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A32; _____________
11. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
woning gelegen op de derde verdieping en de berging op de begane _____
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 4, kadastraal ______
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A33; _____________
12. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
woning gelegen op de derde verdieping en de berging op de begane _____
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 8, kadastraal ______
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A34; _____________
13. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
woning gelegen op de derde verdieping en de berging op de begane _____
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 12, kadastraal _____
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A35; _____________
14. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
woning gelegen op de derde verdieping en de berging op de begane _____
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_____
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 16, kadastraal
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A36; _____________
___
15. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de
_____
woning gelegen op de derde verdieping en de berging op de begane
grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 20, kadastraal _____
_____________
bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A37;
16. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
__
garage gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve
__
Vrouweplein, kadastraal bekend gemeente Roermond sectie B nummer
__________________________________________________
7723-A20;
___
17. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de
__
garage gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve
__
Vrouweplein, kadastraal bekend gemeente Roermond sectie B nummer
__________________________________________________
7723-A21;
18. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
garage gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve __
Vrouweplein, kadastraal bekend gemeente Roermond sectie B nummer __
7723-A22; __________________________________________________
19. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
garage gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve __
Vrouweplein, kadastraal bekend gemeente Roermond sectie B nummer __
7723-A23; __________________________________________________
20. het appartementsrecht recht gevende op het uitsluitend gebruik van de ___
__
garage gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve
Vrouweplein, kadastraal bekend gemeente Roermond sectie B nummer __
__________________________________________________
7723-A24;
F. RECTIFICATIE/WIJZIGING UITWERKING MODELREGLEMENT ______
De comparante handelend als gemeld verklaarde dat als gevolg van _____
voormelde rectificatie van de tekening behorende bij de akte van ________
ondersplitsing in appartementsrechten, ook enkele artikelen van het _____
reglement - zoals dit reglement is vastgesteld bij voormelde akte van_____
ondersplitsing in appartementsrechten de dato negentien mei twee ______
duizend tien - dienen te worden gerectificeerd casu quo gewijzigd._______
_
Het betreft de volgende artikelen uit voormelde akte van ondersplitsing in
__________________
appartementsrechten, woordelijk luidende als volgt:
_____________________________________________________
1. Artikel 8
_______
De in lid 1 van dit artikel bedoelde aandelen in de gemeenschap zijn de
____________________________________________________
volgende:
________
-het appartementsrecht 5: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
ste
tweeënvijftigste (83/1352 ) aandeel;
________
- het appartementsrecht 6: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
tweeënvijftigste (83/1352ste) aandeel;
________
- het appartementsrecht 7: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
ste
tweeënvijftigste (83/1352 ) aandeel;
________
- het appartementsrecht 8: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
tweeënvijftigste (83/1352ste) aandeel;
________
- het appartementsrecht 9: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
ste
tweeënvijftigste (83/1352 ) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 10: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
tweeënvijftigste (83/1352ste) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 11: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
ste
tweeënvijftigste (83/1352 ) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 12: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
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tweeënvijftigste (83/1352 ) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 13: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
ste
tweeënvijftigste (83/1352 ) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 14: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
tweeënvijftigste (83/1352ste) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 15: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
ste
tweeënvijftigste (83/1352 ) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 16: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
tweeënvijftigste (83/1352ste) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 17: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
ste
tweeënvijftigste (83/1352 ) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 18: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
tweeënvijftigste (83/1352ste) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 19: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
ste
tweeënvijftigste (83/1352 ) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 20: het eenentwintig/ één duizend driehonderd
________________________________
tweeënvijftigste (21/1352ste) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 21: het eenentwintig/ één duizend driehonderd
________________________________
ste
tweeënvijftigste (21/1352 ) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 22: het eenentwintig/ één duizend driehonderd
________________________________
tweeënvijftigste (21/1352ste) aandeel;
______
- het appartementsrecht 23: het tweeëntwintig / één duizend driehonderd
________________________________
ste
tweeënvijftigste (22/1352 ) aandeel;
______
- het appartementsrecht 24: het tweeëntwintig / één duizend driehonderd
_______________________________
tweeënvijftigste (22/1352ste) aandeel.
________
De aandelen in de gemeenschap zijn vastgesteld aan de hand van de
__
verhouding in oppervlakte van de voor uitsluitend gebruik bestemde gedeelten,
_________________
blijkens een berekening die aan deze akte wordt gehecht.
________________________________________________
2. Artikel 25, lid 1
___
De bestemming voor de appartementsrechten 5 tot en met 19 is: woning met
_____________________________________________________
berging;
_____
De bestemming voor de appartementsrechten 20 tot en met 24 is: garage.
_______________________________________________________
alsmede
________________________________________________
4. Artikel 47, lid 2
______
Het totaal aantal in de vergadering uit te brengen stemmen bedraagt één
____________________________
duizend driehonderd tweeënvijftig (1352) .
___________
Het aantal stemmen dat ieder van de eigenaars kan uitbrengen is:
______
-drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 5;
______
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 6;
______
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 7;
______
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 8;
______
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 9;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 10;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 11;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 12;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 13;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 14;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 15;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 16;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 17;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 18;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 19;
_____
- eenentwintig (21) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 20;
ste
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_____

- eenentwintig (21) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 21;
_____
- eenentwintig (21) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 22;
____
- tweeëntwintig (22) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 23;
____
- tweeëntwintig (22) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 24.

_
Thans overgaande tot rectificatie casu quo wijziging van voormelde
aangehaalde artikelen verklaarde de comparante dat de hiervoor ____
__________________
aangehaalde artikelen dienen te luiden als volgt
_____________________________________________________
1. Artikel 8
_______
De in lid 1 van dit artikel bedoelde aandelen in de gemeenschap zijn de
____________________________________________________
volgende:
________
- het appartementsrecht 5: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
ste
tweeënvijftigste (83/1352 ) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 25: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
tweeënvijftigste (83/1352ste) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 26: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
ste
tweeënvijftigste (83/1352 ) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 27: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
tweeënvijftigste (83/1352ste) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 28: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
ste
tweeënvijftigste (83/1352 ) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 29: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
tweeënvijftigste (83/1352ste) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 30: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
ste
tweeënvijftigste (83/1352 ) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 12: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
tweeënvijftigste (83/1352ste) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 31: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
ste
tweeënvijftigste (83/1352 ) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 32: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
tweeënvijftigste (83/1352ste) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 33: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
ste
tweeënvijftigste (83/1352 ) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 34: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
tweeënvijftigste (83/1352ste) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 35: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
ste
tweeënvijftigste (83/1352 ) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 36: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
tweeënvijftigste (83/1352ste) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 37: het drieëntachtig/ één duizend driehonderd
________________________________
ste
tweeënvijftigste (83/1352 ) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 20: het eenentwintig/ één duizend driehonderd
________________________________
tweeënvijftigste (21/1352ste) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 21: het eenentwintig/ één duizend driehonderd
________________________________
ste
tweeënvijftigste (21/1352 ) aandeel;
_______
- het appartementsrecht 22: het eenentwintig/ één duizend driehonderd
________________________________
tweeënvijftigste (21/1352ste) aandeel;
______
- het appartementsrecht 23: het tweeëntwintig / één duizend driehonderd
________________________________
ste
tweeënvijftigste (22/1352 ) aandeel;
______
- het appartementsrecht 24: het tweeëntwintig / één duizend driehonderd
________________________________
tweeënvijftigste (22/1352ste) aandeel.
________
De aandelen in de gemeenschap zijn vastgesteld aan de hand van de
__
verhouding in oppervlakte van de voor uitsluitend gebruik bestemde gedeelten,
_________________
blijkens een berekening die aan deze akte wordt gehecht.
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2. Artikel 25, lid 1
____
De bestemming voor de appartementsrechten 5, 12 en 25 tot en met 37 is:
____________________________________________
woning met berging;
_____
De bestemming voor de appartementsrechten 20 tot en met 24 is: garage.
______________________________________________________
alsmede
________________________________________________
4. Artikel 47, lid 2
______
Het totaal aantal in de vergadering uit te brengen stemmen bedraagt één
____________________________
duizend driehonderd tweeënvijftig (1352) .
___________
Het aantal stemmen dat ieder van de eigenaars kan uitbrengen is:
______
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 5;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 25;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 26;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 27;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 28;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 29;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 30;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 12;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 31;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 32;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 33;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 34;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 35;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 36;
_____
- drieëntachtig (83) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 37;
_____
- eenentwintig (21) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 20;
_____
- eenentwintig (21) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 21;
_____
- eenentwintig (21) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 22;
____
- tweeëntwintig (22) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 23;
____
- tweeëntwintig (22) stemmen door de eigenaar van appartementsrecht 24.
Voor het overige blijft voormelde akte van ondersplitsing in _______________
appartementsrechten van volle kracht en waarde. ______________________
G. TOESTEMMING HYPOTHEEKHOUDERS _________________________
De beperkt gerechtigden/hypotheekhouders, zijnde:_____________________
- de naamloze vennootschap Rabohypotheekbank N.V. gevestigd te________
Amsterdam, ____________________________________________________
- de coöperatie Coöperatieve Rabobank Roermond-Echt U.A. gevestigd te ___
Roermond, _____________________________________________________
_
- de naamloze vennootschap AEGON Levensverzekering N.V., gevestigd te
_________________________________________________
’s-Gravenhage,
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BNP Paribas____
Personal Finance B.V. gevestigd te Amsterdam, _______________________
- de stichting Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse _____
Gemeenten gevestigd te Hoevelaken,________________________________
- de naamloze vennootschap Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht, ________
hebben toestemming verleend tot onderhavige wijziging naar blijkt uit zeven __
brieven/goedkeuringen die aan deze akte zijn gehecht. __________________
H. EIGENDOM/HYPOTHEEKRECHTEN NA RECTIFICATIE/WIJZIGING ___
AKTE VAN ONDERSPLITSING ____________________________________
Vervolgens verklaarde de comparante dat na rectificatie: _________________
- de appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Roermond ____

sectie B nummers 7723-A25 (oud A6), A26 (oud A7), A12, A31 (oud A13),
A32 (oud A14), A34 (oud A16), A35 (oud A17), A36 (oud A18), A37 (oud _
A19), A20, A21 en A24 eigendom zijn en blijven van voornoemde stichting
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__
Stichting Wonen Zuid en dat daarop geen hypotheekrecht(en) zal/zullen
rusten; _____________________________________________________
_
- het appartementsrecht kadastraal bekend als gemeente Roermond sectie
______
B nummer 7723-A5 eigendom is en zal blijven van genoemde partij
Nooijens en dat daarop voormelde hypothecaire inschrijving deel 61929 __
________________________________________
nummer 106 zal rusten;
- het appartementsrecht kadastraal bekend als gemeente Roermond sectie_
__
B nummer 7723-A27 (oud A8) eigendom is en zal blijven van genoemde
_
partij Halmans en dat daarop voormelde hypothecaire inschrijvingen deel
____
61733 nummer 111 als eerste in rang en deel 61733 nummer 112 als
____________________________________
tweede in rang zullen rusten;
____
- de appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Roermond
____
sectie B nummers 7723-A28 (oud A9) en A22 eigendom zijn en zullen
___
blijven van genoemde partij Van Duijvenbode en dat daarop voormelde
____________
hypothecaire inschrijving deel 61694 nummer 13 zal rusten;
- het appartementsrecht kadastraal bekend als gemeente Roermond sectie_
B nummer 7723-A29 (oud A10) eigendom is en zal blijven van genoemde _
partij Deventer en dat daarop voormelde hypothecaire inschrijving deel ___
62150 nummer 133 zal rusten; __________________________________
- het appartementsrecht kadastraal bekend als gemeente Roermond sectie_
B nummer 7723-A33 (oud A15) eigendom is en zal blijven van genoemde _
partij Baetsen en dat daarop voormelde hypothecaire inschrijving deel____
62187 nummer 53 zal rusten; ___________________________________
_
- het appartementsrecht kadastraal bekend als gemeente Roermond sectie
_____
B nummer 7723-A23 eigendom is en zal blijven van genoemde partij
___
Fincken en dat daarop voormelde hypothecaire inschrijving deel 62167
________________________________________
nummer 108 zal rusten;
- het appartementsrecht kadastraal bekend als gemeente Roermond sectie_
B nummer 7723-A30 (oud A11) eigendom is en zal blijven van genoemde _
partij Pajkic en van den Bogerd, ieder voor de onverdeelde helft, en dat __
daarop voormelde hypothecaire inschrijvingen deel 62319 nummer 79 als _
eerste in rang en deel 62319 nummer 80 als tweede in rang zullen rusten.
SLOTVERKLARINGEN __________________________________________
_______________________________
De comparanten verklaarden tenslotte:
1. Alle kosten van deze akte, waaronder begrepen het kadastrale tarief, zijn _
voor rekening van Wonen Zuid voornoemd. ________________________
2. Voor de tenuitvoerlegging van deze akte, ook voor fiscale gevolgen, wordt
woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte. ______
3. De comparanten zijn mij, notaris, bekend, en de identiteit van de bij deze _
akte betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van
de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. _____
PARTNERREGISTRATIE _________________________________________
Waar in deze akte de termen ongehuwd of nimmer gehuwd geweest worden _
gebruikt, is daaronder tevens begrepen het niet geregistreerd zijn of het niet _
geregistreerd zijn geweest als partner in de zin van het geregistreerd _______
partnerschap zoals opgenomen in Titel 5a van Boek 1 van het Burgerlijk ____
Wetboek. ______________________________________________________
RECTIFICATIES ________________________________________________
Partijen verklaren -voorzover nodig- volmacht te verlenen aan ieder van de __
medewerkers van het notariskantoor Van Hecke Houben notarissen te ______
Roermond, om voor en namens hen eventueel nodige herstellingen als _____
gevolg van door het hypotheekkantoor geconstateerde onvolledigheden en/of
onjuistheden in de kadastrale omschrijving(en) van het registergoed te ______
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effectueren.
WAARVAN AKTE _______________________________________________

in minuut is opgemaakt, verleden te Roermond, op de datum in het hoofd van
deze akte vermeld. ______________________________________________
De bij deze akte betrokken comparante/partijen hebben tijdig tevoren de ____
gelegenheid gekregen om van de inhoud van deze akte kennis te nemen, dan
wel hebben zij uitdrukkelijk afstand gedaan van het recht om tijdig tevoren de_
____
gelegenheid te krijgen om van de inhoud van deze akte kennis te nemen.
___
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante medegedeeld en
_____________________
daarop is door mij, notaris, een toelichting gegeven.
Door mij, notaris, is zo nodig gewezen op de gevolgen die voor partijen of één
__________________
hunner uit de inhoud van de akte kunnen voortvloeien.
__
De comparante heeft vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte te
____________________
hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante en mij, _
notaris, ondertekend om veertien uur en vijfendertig minuten (14:35). _______
Volgt ondertekening.
VOOR AFSCHRIFT.
w.g. M. Rijk.
Ondergetekende, Mr Marco Cornelus Hendrikus Rijk, notaris te Roermond,
verklaart dat op het registergoed, waarop de vervreemding in dit stuk
betrekking heeft, geen aanwijzing of voorlopige aanwijzing van toepassing is
in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
w.g. M. Rijk.
De ondergetekende, Mr Marco Cornelus Hendrikus Rijk, notaris te Roermond,
verklaart dat ten tijde van het verlijden van de akte een vergunning als
bedoeld in artikel 33 van de Huisvestigingswet niet is vereist, dan wel
onherroepelijk is geworden.
w.g. M. Rijk.
Ondergetekende, Mr Marco Cornelus Hendrikus Rijk, notaris te Roermond,
verklaart dat dit afschrift samen met de tekening die in bewaring is genomen
met depotnummer 20110518000159 inhoudelijk een volledige en juiste
weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.
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Ondergetekende, hoofdbewaarder van het kadaster en de
openbare registers verklaart, dat voor de bovengenoemde
in de rectificatie splitsing betrokken rechten de
hiervoor gereserveerde complexaanduiding blijft: Roermond
B 7723 A.
Dat deze tekening in elektronische vorm in bewaring is
genomen onder depotnummer: 20110518000159
d.d. 19-05-2011
Een elektronisch document met voornoemde inhoud was
gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens
bijbehorend certificaat van DigiNotar Qualified CA met
nummer 4F65F9E82CF329D334C1462E92977DE6 toebehoort aan
Rijk Marco Cornelus Hendrikus.
De hoofdbewaarder
Mr. W. Louwman
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Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de
Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op
08-06-2011 om 09:00 in register Onroerende Zaken Hyp4 in
deel 60057 nummer 121.
Een elektronisch document met voornoemde inhoud was
gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens
bijbehorend certificaat van DigiNotar Qualified CA met
nummer 4F65F9E82CF329D334C1462E92977DE6 toebehoort aan
Rijk Marco Cornelus Hendrikus.
Werd aangevuld met depotnummer(s) 20110518000159.
Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.

Onroerende Zaken Hyp4 : 60057/121 08-06-2011 09:00

