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1221800/TKO/TWI

AKTE VESTIGING OPSTALRECHT EN
VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING/KETTINGBEDING
Heden, vier juni tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Theodorus Gerardus Maria de -Kort, notaris te Tilburg: -----------------------------------------------------------------------------------------mevrouw mr. Tamara Maria Evelyn Willemse-Swagemakers, geboren te Tilburg op ----------eenendertig december negentienhonderd tweeënzeventig, kantooradres: 5038 EA Tilburg, Stationsstraat 5, te dezen handelende als gevolmachtigde van:-------------------------------------A. de stichting: STICHTING WONENBREBURG, statutair gevestigd te Tilburg, -------------kantoorhoudende te 5041 AB Tilburg, Joannes van Oisterwijkstraat 35, (postadres: ----Postbus 409, 5000 AK Tilburg), ingeschreven in het handelsregister onder ----------------dossiernummer 20067125; ------------------------------------------------------------------------------genoemde stichting Stichting WonenBreburg hierna te noemen: "WonenBreburg"; ------B. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: DUURZAME ENERGIE ----EXPLOITATIE WONENBREBURG B.V., statutair gevestigd te Tilburg, --------------------kantoorhoudende te 5041 AB Tilburg, Joannes van Oisterwijkstraat 35, (postadres: ----Postbus 409, 5000 AK Tilburg), ingeschreven in het handelsregister onder ----------------dossiernummer 18087436; ------------------------------------------------------------------------------genoemde vennootschap Duurzame Energie Exploitatie Wonenbreburg B.V. hierna te noemen: “DEE”. --------------------------------------------------------------------------------------------VOLMACHTEN --------------------------------------------------------------------------------------------------Van de volmachten aan de verschenen persoon blijkt uit twee onderhandse akten van ------volmacht, welke aan deze akte worden gehecht. ------------------------------------------------------De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde als volgt: ---------------------------DOEL VAN DEZE AKTE --------------------------------------------------------------------------------------Door WonenBreburg zal op na te melden perceel grond een bouwcomplex worden ----------gerealiseerd genaamd: “Intermezzo”, welk bouwcomplex gaat omvatten diverse --------------commerciële ruimten, een honderd een en dertig (131) koopwoningen, vier honderd twee en
twintig (422) studenteneenheden en drie honderd vijf en vijftig (355) stallingsplaatsen met -bijbehorende voorzieningen. ----------------------------------------------------------------------------------Tussen WonenBreburg en DEE is een overeenkomst gesloten betreffende de -----------------warmtelevering ten behoeve van bedoeld bouwcomplex door DEE, zoals hieronder nader is
omschreven. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Deze akte heeft ten doel in verband met vorenbedoelde overeenkomst aan DEE het --------opstalrecht te verschaffen met betrekking tot het hierna te omschrijven registergoed. ---------De overeenkomst tot het vestigen van na te melden opstalrecht is tussen partijen ------------aangegaan, partijen bevestigen dat de inhoud daarvan overeenkomt met de uitwerking in --deze akte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------OVEREENKOMST ENERGIEVOORZIENING -----------------------------------------------------------Tussen WonenBreburg en DEE zijn met betrekking tot de energielevering ten behoeve van
bedoeld bouwcomplex de navolgende afspraken gemaakt:-------------------------------------------1. WonenBreburg heeft een overeenkomst gesloten met DEE, betreffende de ---------------warmtelevering en koude- en warmtapwaterlevering via een duurzaam energie --------systeem. DEE en WonenBreburg verplichten zich om alle te realiseren commerciële --ruimten, koopwoningen en studenteneenheden, hierna ook te noemen: “de units”, aan te sluiten en aangesloten te houden op het duurzaam energie systeem voor een periode
van dertig (30) jaar.-----------------------------------------------------------------------------------------
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De kopers in het bouwcomplex “Intermezzo” zijn verplicht ten opzichte van ---------------WonenBreburg en DEE te handelen conform de rechten en plichten zoals deze ---------voortvloeien uit deze overeenkomst in welk verband de vestiging van een opstalrecht en
een kwalitatieve verplichting casu quo een kettingbeding aan de orde is. -------------------De kopers zijn verplicht alle hiervoor bedoelde verplichtingen op te leggen aan hun ----rechtsverkrijgers respectievelijk aan degenen die een gebruiksrecht met betrekking tot de units verkrijgen.-----------------------------------------------------------------------------------------2. DEE verplicht zich om vanaf de oplevering van de eerste unit gedurende de duur van de
overeenkomst over te gaan tot levering van warmte en koud en warm tapwater voor de
units op de genoemde locatie. --------------------------------------------------------------------------3. DEE stelt een aansluit- en leveringsovereenkomst op voor de aansluiting en levering --van warmte en koud en warm tapwater aan de individuele units, die ter hand wordt -----gesteld aan de toekomstige eigenaars casu quo gebruikers. ----------------------------------4. WonenBreburg verplicht zich jegens DEE om in de koopovereenkomst casu quo -------aannemingsovereenkomst met de kopers van de units ten behoeve van DEE op te ----nemen (casu quo door de ontwikkelaars op te doen nemen) casu quo te vermelden na te melden recht van opstal.------------------------------------------------------------------------------Het recht van opstal omvat het in, op en onder de betreffende percelen casu quo de ---units mogen hebben, vervangen, verwijderen en dergelijke van de energievoorziening. 5. WonenBreburg verplicht zich tevens jegens DEE om in de koopovereenkomst casu quo
aannemingsovereenkomst met de kopers van de units ten behoeve van DEE op te ----nemen de verplichting van de eigenaren casu quo gebruikers van de units tot het -------aangaan van een aansluit- en leveringsovereenkomst met DEE op het duurzaam -------energiesysteem. -------------------------------------------------------------------------------------------6. WonenBreburg verplicht zich jegens DEE om in de koopovereenkomst casu quo -------aannemingsovereenkomst met de kopers van de units ten behoeve van DEE op te ----nemen (casu quo door de ontwikkelaar op te doen nemen) casu quo te vermelden na te
melden kwalitatieve verplichting casu quo ketttingbeding, welke zal overgaan op --------degenen die de units onder algemene of bijzondere titel zullen verkrijgen en tevens zijn
mede gebonden degenen die van de betreffende rechthebbende een recht tot gebruik van de units zullen krijgen), om te dulden dat DEE voor de looptijd van deze -------------overeenkomst het recht heeft op exploitatie van de energievoorziening op basis van ---genoemde overeenkomst. ------------------------------------------------------------------------------7. WonenBreburg staat ervoor in dat alle afspraken, daaronder mede begrepen afspraken
over rechten en verplichtingen van derden, in deze overeenkomst worden opgelegd aan
deze derden. ------------------------------------------------------------------------------------------------De verplichtingen respectievelijk de rechten die uit deze overeenkomst tussen ----------------WonenBreburg en DEE voortvloeien, zullen te zijner tijd aan de koper(s) worden opgelegd respectievelijk namens DEE worden aangenomen.-----------------------------------------------------VESTIGING OPSTALRECHT --------------------------------------------------------------------------------Ter uitvoering van de vorenbedoelde overeenkomst verleent WonenBreburg bij deze aan --DEE, die bij deze voor zich aanvaardt: ---------------------------------------------------------------------het zelfstandig recht van opstal als bedoeld in artikel 5:101 van het Burgerlijk Wetboek, ---welk recht inhoudt het recht om in, op of boven het hierna te omschrijven perceel grond de hierna te omschrijven opstallen in eigendom te hebben of te verkrijgen. --------------------------Het recht van opstal omvat de bevoegdheid voor DEE om een grondwatersysteem, ----------bestaande uit drie doubletten en waterputten met afdekkingen en grondleidingen naar de --technische ruimte; de technische installatie en leidingen, inclusief rookgasafvoeren, ---------aansluitingen op nutsvoorzieningen; warmtewisselaars, warmtepompen en gasketels, en --nutsvoorzieningen die zich grotendeels in de technische ruimten bevinden; en de ------------klantleidingen voor warmte, koeling en warmtapwater inclusief voorzieningen naar de --------
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overdrachtspunten casu quo meters, in eigendom te hebben en te houden alsmede om in, op of boven het hierna te omschrijven perceel grond (en de daarop te realiseren units) ------werken, kabels en leidingen en eventuele overige voorzieningen voor voormelde -------------energievoorziening in eigendom te hebben of te verkrijgen. ------------------------------------------Registergoed ----------------------------------------------------------------------------------------------------Het opstalrecht wordt gevestigd op:-------------------------------------------------------------------------een perceel grond, gelegen aan de Conservatoriumlaan/Professor Cobbenhagenlaan
te Tilburg, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie AB nummer 1241, groot één --hectare vierentwintig are en negentig centiare (01.24.90 ha.), ----------------------------------hierna ook te noemen: het registergoed.-------------------------------------------------------------------BEPALINGEN----------------------------------------------------------------------------------------------------Ter zake van dit opstalrecht gelden de navolgende bepalingen:-------------------------------------Duur ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het recht van opstal gaat in op heden - deze datum hierna te noemen: "de ingangsdatum"- en is eeuwigdurend, behoudens eventuele beëindiging op de hierna genoemde dan wel de
overige in de wet genoemd gronden. -----------------------------------------------------------------------Geen retributie --------------------------------------------------------------------------------------------------DEE is niet verplicht aan WonenBreburg een geldsom als bedoeld in 5:101 lid 3 Burgerlijk -Wetboek te betalen.---------------------------------------------------------------------------------------------Omschrijving ----------------------------------------------------------------------------------------------------Het opstalrecht omvat voor DEE de bevoegdheden die voor het volle genot van dat ----------opstalrecht nodig zijn, zoals onder meer de bevoegdheid alle werken voor de ------------------energievoorziening aan te brengen, te vervangen, te vernieuwen, te inspecteren, te ---------controleren, te onderhouden, te repareren en te verwijderen, alsmede de bevoegdheid al die
werkzaamheden te verrichten die nodig zijn voor het instandhouden van de --------------------energievoorziening. --------------------------------------------------------------------------------------------Verdere bevoegdheden verbonden aan het recht van opstal------------------------------------Het recht van opstal omvat mede de bevoegdheid om tijdens de bouwfase respectievelijk --voor de oplevering in goed overleg met de aannemer de bovengenoemde voorzieningen --aan te brengen op en in het registergoed. Het recht van opstal omvat tevens de --------------bevoegdheid om alle daarbij behorende werkzaamheden te verrichten voor het gebruik en -onderhoud van de integrale technische installatie. ------------------------------------------------------Toegang voor (onderhouds)werkzaamheden---------------------------------------------------------DEE zal WonenBreburg van de door haar voorgenomen uit te voeren ----------------------------(onderhouds)werkzaamheden en inspectie tijdig schriftelijk of per fax in kennis stellen.-------WonenBreburg dient DEE toegang te verlenen voor deze periodieke -----------------------------(onderhouds)werkzaamheden en inspectie met betrekking tot de opstallen. ---------------------Instandhouden opstallen/opstalrecht -------------------------------------------------------------------WonenBreburg zal zich, ook bij het verlenen van rechten aan derden, onthouden van al ----datgene waardoor: ----------------------------------------------------------------------------------------------a. de opstallen of onderdelen daarvan gevaar zouden kunnen lopen of daaraan schade --zouden kunnen opleveren. ------------------------------------------------------------------------------b. het transport door middel van de opstallen zou kunnen worden belet, belemmerd of ----geschaad of waardoor gevaar zou kunnen ontstaan voor personen of goederen;---------c. inbreuk op het opstalrecht zou worden gemaakt of een ongestoorde uitoefening daarvan
zou kunnen worden belemmerd. -----------------------------------------------------------------------Verbod tot aanbrengen strijdige situaties--------------------------------------------------------------1. WonenBreburg zal zonder schriftelijke toestemming van DEE op het na realisering van
het bouwplan overgebleven onbebouwd gedeelte van het registergoed boven en in de nabijheid van de verticale bodemwisselaar (sondes) met kabels/leidingen: -----------------a. geen opstallen, zoals gebouwen, werken- waaronder mede begrepen het ------------
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aanbrengen van gesloten verhardingen en wijzigingen van het bodemniveau- ------alsmede opslagplaatsen, diepwortelende bomen en beplantingen, aanbrengen of -uitbreiden, noch ontgravingen plegen en voorwerpen in de grond drijven;-------------b. geen boven- of ondergrondse kabels, buizen of leidingen aanbrengen. ---------------WonenBreburg zal ook aan derden geen toestemming tot één of meer van de in dit
lid bedoelde handelingen verlenen, zonder dat die derden daartoe schriftelijke -----toestemming van DEE hebben ontvangen. ----------------------------------------------------2. DEE zal aan zijn toestemming slechts voorwaarden verbinden die verband houden met
de uitoefening van zijn opstalrecht.--------------------------------------------------------------------3. In afwijking van lid 1 en onverminderd het hiervoor onder “Instandhouden -----------------opstallen/opstalrecht” bepaalde kan WonenBreburg ingeval van uitvoering van ----------eventuele drainagewerkzaamheden volstaan met een schriftelijke melding daarvan aan
DEE uiterlijk tien werkdagen voordat met de uitvoering van genoemde werkzaamheden
wordt aangevangen.---------------------------------------------------------------------------------------4. Indien tengevolge van werkzaamheden, die worden uitgevoerd door of in opdracht van
WonenBreburg, schade aan het werk ontstaat, is WonenBreburg hiervoor aansprakelijk.
Risico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met ingang van de ingangsdatum draagt DEE het risico van de opstallen. -----------------------Gebruik ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. DEE zal het registergoed en de opstallen uitsluitend gebruiken voor de (individueel) aan
te brengen (warmte/koude)voorzieningen zoals hiervoor vermeld. ----------------------------2. Het is DEE niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ---------WonenBreburg andere (bouw)werken op te richten dan de opstallen.------------------------3. WonenBreburg kan voorwaarden verbinden aan de in lid 2 bedoelde toestemming. -----4. Eventueel van derden benodigde toestemmingen en/of vergunningen in verband met de
realisering, de aanwezigheid, de verwijdering en het gebruik van de opstallen dienen --door en voor rekening en risico van DEE te worden aangevraagd en rechtens -----------onaantastbaar zijn verkregen. --------------------------------------------------------------------------Overdracht -------------------------------------------------------------------------------------------------------Van overgang of overdracht van het recht van opstal moet DEE binnen drie maanden na de
dag van de overgang of overdracht daarvan aan WonenBreburg schriftelijk kennis geven. --Einde recht van opstal ---------------------------------------------------------------------------------------1. DEE is bevoegd het recht van opstal op te zeggen.-----------------------------------------------2. WonenBreburg en DEE kunnen bij notariële akte, gevolgd door inschrijving van een ---afschrift of uittreksel van die akte in de openbare registers, afstand doen van het recht van opstal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------3. Het recht van opstal eindigt tevens door een beschikking van de rechter op grond van -het bepaalde in artikel 5:97 juncto artikel 5:104 lid 1 Burgerlijk Wetboek. -------------------Wegnemingsrecht --------------------------------------------------------------------------------------------1. DEE heeft bij afstand van het recht van opstal conform het in het voorgaande artikel in lid 2 bepaalde de bevoegdheid de opstallen, voor zover door hemzelf of een -------------rechtsvoorganger onverplicht aangebracht of van WonenBreburg tegen vergoeding van
de waarde overgenomen, geheel dan wel gedeeltelijk weg te nemen, mits hij de grond respectievelijk het registergoed in de oude toestand terugbrengt. -----------------------------2. DEE heeft overigens noch tijdens de duur van het recht van opstal noch bij het einde --daarvan de bevoegdheid de opstallen, voor zover door hemzelf of een ---------------------rechtsvoorganger aangebracht of van WonenBreburg tegen vergoeding van de waarde
overgenomen, geheel dan wel gedeeltelijk weg te nemen. --------------------------------------Geen Vergoedingsrecht bij opzegging recht van opstal ------------------------------------------DEE heeft bij opzegging geen recht op vergoeding van de waarde van de ten tijde van de -beëindiging nog aanwezige opstallen, voor zover door hemzelf of een rechtsvoorganger ----
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aangebracht of van WonenBreburg tegen vergoeding van de waarde overgenomen. ---------Niet-nakoming --------------------------------------------------------------------------------------------------WonenBreburg en DEE hebben de bevoegdheid om bij niet-nakoming van enige uit het ----opstalrecht voortvloeiende verplichting in rechte nakoming te vorderen of het opstalrecht met
inachtneming van het in deze akte en wet bepaalde op te zeggen en/of schadevergoeding te
vorderen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN ---------------------------------------------------------------------Ter uitvoering van de overeenkomst tussen WonenBreburg en DEE worden bij deze de ----navolgende kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk --------Wetboek gevestigd: ---------------------------------------------------------------------------------------------1. Het is WonenBreburg en haar rechtsopvolger(s) niet toegestaan om wijzigingen aan te
brengen in en/of aan de rechtsverhouding tussen WonenBreburg en haar -----------------rechtsopvolger(s) (als gerechtigde(n) tot het registergoed waarin, waarop of waarboven
vorenbedoelde werken voor de energievoorziening van DEE zijn/worden aangebracht) enerzijds en DEE anderzijds die ontstaat door het aangaan tussen deze partijen van --vorenbedoelde overeenkomst ter zake van levering van warmte en koud en warm ------tapwater. ----------------------------------------------------------------------------------------------------2. WonenBreburg en haar rechtsopvolger(s) is/zijn verplicht te dulden dat DEE (gedurende
de looptijd als bedoeld in vorenbedoelde overeenkomst) het recht heeft op exploitatie -van de energievoorziening op basis van voorbedoelde overeenkomst tussen -------------WonenBreburg en DEE.----------------------------------------------------------------------------------De hiervoor onder 1. en 2. vermelde kwalitatieve verplichtingen hangen samen met de uit -vorenbedoelde overeenkomst voor DEE voortvloeiende vorderingsrechten. ---------------------DEE is voor deze met voormelde kwalitatieve verplichtingen corresponderende ---------------vorderingsrechten geen vergoeding verschuldigd. ------------------------------------------------------Voormelde kwalitatieve verplichtingen zullen overgaan op al degene(n) die de -----------------vorenbedoelde door WonenBreburg te realiseren units van WonenBreburg zullen verkrijgen
hetzij onder algemene titel, hetzij onder bijzondere titel. -----------------------------------------------Voormelde kwalitatieve verplichtingen zullen eveneens gelden voor allen, die van de --------betreffende rechthebbende(n) een recht tot gebruik van het gekochte zullen verkrijgen.------KETTINGBEDING-----------------------------------------------------------------------------------------------Voor zover noodzakelijk zullen de in bovengenoemde bepalingen voorkomende --------------verplichtingen door WonenBreburg aan haar rechtsopvolgers worden opgelegd en door ----deze rechtsopvolgers moeten worden aanvaard.--------------------------------------------------------KOSTEN AKTE --------------------------------------------------------------------------------------------------Alle kosten van deze vestiging van het opstalrecht, waaronder begrepen de notariskosten, en de kadastrale kosten en tarieven zijn voor rekening van WonenBreburg. ---------------------VOLMACHTVERLENING -------------------------------------------------------------------------------------Partijen geven hierbij, voor zoveel nodig, volmacht aan ieder van de medewerkers van het kantoor van mij, notaris, om namens partijen of één van hen de onderhavige akte te ---------rectificeren, en verder al datgene meer te doen, wat te dezen nodig mocht zijn. ----------------VRIJSTELLING OVERDRACHTSBELASTING
----------------------------------------------------Ter zake van de heffing van overdrachtsbelasting wordt de waarde van het bij deze akte ---gevestigde opstalrecht gesteld op nihil. --------------------------------------------------------------------WOONPLAATSKEUZE----------------------------------------------------------------------------------------Partijen kiezen voor de in deze akte geconstateerde rechtsverhouding en de (eventuele) ---heffing van overdrachtsbelasting woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven ------------identificatie heeft plaatsgevonden. --------------------------------------------------------------------------Waarvan akte is verleden te Tilburg op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.---------
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Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen personen is opgegeven en ---toegelicht hebben dezen verklaard, tijdig van de inhoud van de akte te hebben ----------------kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. -----------------------------------------Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en -mij, notaris, ondertekend, om dertien uur vierendertig minuten.---------------------------------------

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
w.g. Th. de Kort

