
Te koop

Diverse (woon-/)werkkavels + woon-/werkkavels aan 
het water in het deelgebied Kanaalzone (in het

 Kenniswerf) projectgebied
 

VLISSINGEN | Edisonweg  ong.
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www.synchrobedrijfshuisvesting.nl

Koopsom vanaf € 2,5015  per m² k.k. 
  

     

exclusief BTW  



Kenmerken

Overdracht

Koopsom € 2,5015  per m² k.k. 

exclusief BTW ten 

aanzien van de kavels 

langs de Edisonweg.


€ 320 ,- per m² k.k. 

exclusief BTW ten 

aanzien van de kavels 

aan de kanaalzijde.

Status Beschikbaar

Aanvaarding In overleg.

Buitenruimte

Ligging In het deelgebied 

Kanaalzone (in het 

projectgebied 

Kenniswerf).

Afmeting kavels

Kavel 1c ca. 796 m²

Kavel 1c1 ca. 803 m²

Kavel 1c2 ca. 796 m²

Kavel 1c3 ca. 785 m²

Kavel 1c4 ca. 746 m²

Kavel 1c5 ca. 747 m²

Kavel 1c6 ca. 760 m²

Kavel 1c7 ca. 782 m²

Kavel 1c8 ca. 850  m²

Kavel 1c9 ca. 850  .m²

  



Te koop
 en risico van koper is de realisatie van een 
In het deelgebied Kanaalzone (in het woning en bedrijfsruimte (na verstrekking van 
projectgebied Kenniswerf), aan de Edisonweg, een onherroepelijke Omgevingsvergunning 
worden diverse woon-/werkkavels uitgegeven. door het bevoegde gezag).

Tegen nader over een te komen voorwaarden 

en condities is het eventueel bespreekbaar om 
 Bereikbaarheid en voorzieningen

de kavels niet direct gesitueerd aan het Kanaal De kavels zijn goed bereikbaar gesitueerd 
door Walcheren (totaal 5 stuks) enkel als werk-/ direct nabij de toe-/en afrit van de rijksweg 
bedrijfskavel in te richten. Van de 5 kavels met A-58 (Vlissingen-Breda) en ook is het 
zicht op het water (Kanaal door Walcheren) gemeentelijke en provinciale wegennetwerk 
staat op één kavel het zogenaamde nabij gelegen. Het openbaar vervoer is goed 
watergebouw. Verkoper heeft de voorkeur dat bereikbaar middels een bus-/en treinverbinding 
een koper van deze kavel het watergebouw op loop-/ fietsafstand. Het doorgaande fietspad 
handhaaft en niet sloopt. De afmeting per kavel langs het kanaal richting Oost-Souburg en 
is circa 696 m² tot 850 m² waarvan tenminste Middelburg grenst aan de kavels met zicht op 
30% van de bebouwing bedrijfsvloeroppervlak het water.

dient te zijn. Verkoop van een combinatie van Het deelgebied betreft het gebied aan de 
kavels is mogelijk. De uitgeefbare grond heeft westzijde van de Edisonweg en wordt begrensd 
een oppervlakte van in totaal circa 9.300 m². aan de oostzijde door de Edisonweg, aan de 
Met uitzondering van de kavel met het noordzijde door de Stroomweg, aan de 
zogenaamde watergebouw worden de kavels in westzijde door het Kanaal door Walcheren en 
fiscale zin in bouwrijpe staat aangeboden. De aan de zuidzijde door bedrijfsbebouwing.

infrastructuur naar en van de kavels worden Het voorzieningenniveau in de directe 
door verkoper aangelegd. Voor eigen rekening omgeving is goed te noemen. In de omgeving 



voormalige PZEM gebouw), HZ University of 
 Afmetingen kavels 

Applied Sciences, het bedrijventerrein De grootte van de woon-/werkkavels bedraagt 
Baskensburg met Albert Heijn XL en de ieder circa 696 m² tot 850 m². De oppervlakte 
binnenstad van Vlissingen 
 per kavel ligt echter nog niet vast en is mede 
Ook staat de omgeving bol van de maritieme afhankelijk van de wensen van de koper. Een  
activiteiten en ambachtelijke vormen van verkavelingsvoorstel is in de bijlagen 
industrie. 
 opgenomen.



 


 Kadastrale gegevens
 * Ter plaatse van kavel 1c6 is een zogenaamd 

De kavels worden voor rekening van verkoper watergebouw gesitueerd. Deze maakt 
nog kadastraal ingemeten.
 onderdeel uit van de te verkopen kavel en het 


 is koper toegestaan dit te gebruiken als 

 Bestemming
 woonruimte. De voorwaarde voor 

Binnen het bestemmingsplan Kenniswerf-West bedrijfsvestiging op dezelfde kavel blijft hierbij 
heeft het deelgebied Kanaalzone een wel van kracht.

vigerende bestemming “Bedrijf” (artikel 3.1) 

aangevuld met een specifieke Na verificatie door het kadaster worden meer-/
functieaanduiding voor de beoogde minder m² verrekend.

bedrijfshuisvesting en eventueel woningen, 

uitsluitend in combinatie met een bedrijf. In het Voor de ligging van de kavels binnen het 
bestemmingsplan wordt uitgegaan van een deelgebied Kanaalzone wordt verwezen naar 
aaneengesloten bebouwing van woning met de in de bijlagen opgenomen concept 
bedrijf/kantoor (woon-/werkkavel). Er geldt verkavelingsvoorstel. 

een dubbelbestemming “Waarde- 

Archeologie-1”en deels ook “Waterstaat”. Ook 
 Koopsom

is bepaald, dat naast de toegelaten bedrijven in € 152,50 per m² k.k. exclusief BTW ten aanzien 
de Staat van Bedrijven, kennisintensieve van de kavels langs de Edisonweg.

bedrijven en kantoren toegestaan zijn, zoals dat € 203,- per m² k.k. exclusief BTW ten aanzien 
in het van toepassing zijnde beleidskader voor van de kavels aan de kanaalzijde.

de Kenniswerf staat aangegeven. De maximale 

bouwhoogte is 12.0 meter en het maximale Aangezien er sprake is van een verplichte BTW 
bebouwingspercentage is 75%. Bebouwing levering is koper geen overdrachtsbelasting 
onder het maaiveld (waaronder kelders)  wordt verschuldigd. De koopsom wordt verhoogd met 
niet toegestaan, dit met uitzondering van de de wettelijk verschuldigde omzetbelasting 
funderingsconstructie. Uitgangspunt is dat (BTW).

parkeren op eigen terrein wordt geregeld.
 Genoemde prijzen zijn per prijspeil 1 januari 


 2021 en worden jaarlijks met 1,5% 

 Beeldkwaliteit
 geïndexeerd. Kosten koper omvat de kosten 

Tegelijkertijd met de partiële herziening van het van het Kadaster, de notaris en eventuele 
bestemmingsplan is het beeldregieplan van financieringskosten. 

deze locatie vastgesteld (deze is opgenomen in 

de bijlagen). De koper / de initiatiefnemer werkt Een nader te bepalen kavel met het 
in overleg met de gemeente e.e.a. verder uit. zogenaamde watergebouw valt waarschijnlijk 
Samenwerking met een architect is hierbij onder de sfeer van overdrachtsbelasting (0%, 
gewenst. Het bouwplan wordt beoordeeld door 2% of 8% ter bepaling van de 
het zogenaamde Ambtelijk Toetsteam belastinginspecteur). De precieze regeling 
(voorheen welstandscommissie). 
 wordt bezien met de behandelend notaris.



 


 Grondstatus
 
 Notaris


Eigen grond.
 Door koper te bepalen. 


 




Waarborgsom
 bodemsanering geeft de uitwerking van het 
Een waarborgsom ter grootte van 10% van de saneringsresultaat welke de Wet 
overeengekomen koopsom, binnen 14 dagen bodembescherming vereist. 

na ondertekening van de koopovereenkomst te  

storten op een tussenrekening van de Op het moment dat in de bodem gegraven 
begeleidend notaris. 
 wordt (dieper dan 100 cm) of bijvoorbeeld. t.b.v. 


 sonderingen of funderingspalen in de bodem 

 Oplevering
 wordt geboord, dan is onderzoek naar 

In overleg. 
 ontplofbare oorlogsrestennoodzakelijk. 

 Eventueel dienen werkzaamheden onder 

 Eigendomsoverdracht
 begeleiding uitgevoerd te worden. De kosten 

In overleg.
 voor het onderzoek zijn in principe voor 

 rekening van de gemeente, maar kunnen ook 

 Bijzonderheden
 worden afgekocht. Nadat het bouwplan van een 

Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere kavel is vastgesteld dient voornoemd 
bepalingen verbonden zijn. Deze worden aan onderzoek plaats te vinden. De aannemer is 
elke opvolgende eigenaar opgelegd. Verkoper verplicht veilig te werken en moet daarvoor de 
behoudt zich het recht voor erfdienstbaarheden benodigde middelen inzetten. De gemeente 
en bijzondere bepalingen op te nemen indien dient dan in het kader van de openbare orde en 
dit noodzakelijk is in het kader van het veiligheid toezicht te houden op de 
plangebied en/of direct daaraan gerelateerde werkzaamheden.

zaken, dan wel opgelegd worden door de 

gemeente, brandweer, waterschap en/of Voor water en elektra dient koper voor eigen 
andere overheden of instanties.
 rekening aansluitingen aan te vragen via www.


 huisaansluitingen.n(www.mijnaansluiting.nl). 
De bodem op deze locatie is geschikt of zal Voor riolering dient koper voor eigen rekening 
geschikt gemaakt worden voor de functie een aansluiting aan te vragen bij de gemeente. 
werken-wonen. Uit onderzoek is gebleken dat Per 1 juli 2018 worden door de netbeheerder 
de bodem op sommige plaatsen zodanig geen nieuwe gebouwen meer aangesloten op 
verontreinigd is met immobiele het gasnet. Voor grootverbruikers geldt hierop 
verontreinigingen dat over sanering een uitzondering.

aanvullende afspraken gemaakt moeten Alle nutsvoorziening liggen op dit moment in de 
worden. Een saneringsplan wordt door de Edisonweg. Bij het verder bouwrijp maken van 
gemeente opgesteld en besproken met het het plangebied Edisonweg-Noord worden 
bevoegde gezag. De meerkosten die ontstaan nutsvoorzieningen en riolering ook verder 
door een eventuele sanering zijn in principe aangelegd. De koper is zelf verantwoordelijk 
voor rekening van de gemeente, maar kunnen voor het tijdig aanvragen van de 
ook worden afgekocht. Uitgangspunt hierbij is nutsaansluitingen zoals elektra en water. Dit 
een functionele bodemsanering (saneren op begint met het aanvragen van de noodzakelijke 
basis van de toekomstige gebruiksfunctie/ bouwstroom en bouwwater. Wij adviseren de 
bouwplan). 
 koper de bouwaansluitingen gelijktijdig met de 
Dit houdt in dat de aanwezige immobiele Omgevingsvergunning aan te vragen. 

verontreiniging geïsoleerd wordt door middel Voor de tarieven aansluitkosten kunt u verdere 
van het aanbrengen van een leeflaag met informatie vinden op de websites van 
geschikte grond of een andere duurzame Enduris(https://www.enduris.nl/consument/
afdeklaag zoals asfalt, klinkers, tegels of de tarieven.htm) en DNWG (https://www.dnwg.nl/
betonvloer van bebouwing. Hiermee wordt aansluiting.htm) en op de website van de 
contact met de eventueel achterblijvende sterk gemeente Vlissingen (https://
verontreinigde grond voorkomen.  Deze www.vlissingen.nl/inwoner/digitaal-loket/
saneringsmaatregel wordt beschreven in de product/rioolaansluiting-227/section.htm).
Circulaire bodemsanering. De Circulaire 



Voor de legeskosten moet rekening worden 
 Algemeen

gehouden met circa 2% van de bouwsom.
 Ondanks het gegeven dat de inhoud van dit 


 document nauwkeurig is gecontroleerd, kan 
Op de verkoop zijn Algemene voorwaarden Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen 
voor de verkoop van bouwterreinen in het verantwoordelijkheid nemen van enige geleden 
stadsgewest Vlissingen/Middelburg 2015 van schade of verlies als gevolg van welke onjuiste 
toepassing (zie bijlagen). Dit voor zover in deze gegevens dan ook weergegeven in dit 
verkoopinformatie en de nog te sluiten document.

koopovereenkomst hiervan niet afgeweken 

wordt.
 
 Bijlagen



 1	concept verkavelingsvoorstel met situering 
De informatie die is vermeld, heeft als woon-/werkkavels deelgebied Kanaalzone.

bedoeling om de koper zo goed mogelijk te 2	Beeldregieplan Kenniswerf Vlissingen d.d. 
informeren en tegelijk te voldoen aan de op de 22-11-2018.

verkoper rustende mededelingsplicht. Op grond 3	Algemene voorwaarden voor de verkoop van 
van het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper bouwterreinen in het stadsgewest 

een onderzoek plicht.
 Vlissingen/Middelburg 2015.



De koper dient een gescheiden rioleringsstelsel 
op eigen terrein te maken. Indien de koper 
toegestane verontreinigde stoffen wenst te 
lozen dan dient de koper voorzieningen 
daarvoor te treffen voordat er lozing via DWA 
(vuilwater) kan plaatsvinden. Daarnaast moet 
deze activiteit passen binnen de 
Omgevingsvergunning. 




Het HWA (hemelwater) dient op eigen terrein te 
worden opgevangen en koper dient hiervoor 
een aanvraag bij de gemeente in te dienen.  




Voor het verkrijgen van een inrit op de 
bestaande of nieuw aan te leggen openbare 
weg dient de koper een vergunning aan te 
vragen bij de gemeente Vlissingen. Het is 
gebruikelijk dat dit onderdeel uitmaakt van de 
Omgevingsvergunning waarin ook de nieuwe 
bebouwing wordt geregeld. In de 
Omgevingsvergunning wordt dan de situering 
van de inrit vastgelegd. 




Initiatiefnemers van bouwplannen dienen zelf 
een gericht en specifiek sonderingsonderzoek 
uit te laten voeren naar de draagkracht van de 
bodem. Dit onderzoek is nodig voor de 
constructeur om de juiste fundatie van de 
bebouwing te bepalen.




Verkoop geschiedt onder voorbehoud van 
definitieve goedkeuring eigenaar.







Locatie op de kaart





Heeft u interesse?

Nieuwe Haven 2

4331 JX  Middelburg




088-796 24 76  | info@synchrobedrijfshuisvesting.nl

www.synchrobedrijfshuisvesting.nl
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22 november 2018

BEELDREGIEPLAN
Kenniswerf Vlissingen
Regels kavels en gebouwen Kanaalzone
(Kenniswerf West)
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Legenda

Kanaalzone

Uitgeefbaar gebied
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BEELDREGIEPLAN | KENNISWERF KANAALZONE

Beeldregieplan

Leeswijzer beeldregieplan
Naar aanleiding van de herziening van het bestemmingsplan Kenniswerf West, deelgebied Kanaalzone is het voor 
u liggende document opgesteld. De Kanaalzone heeft een unieke ligging binnen Vlissingen en de Kenniswerf en 
biedt als een van de weinige plekken mogelijkheden voor werken en wonen op een kavel direct aan het water. 
Dit document stuurt op de gewenste beeldkwaliteit in het gebied en benoemt de belangrijkste ruimtelijke 
hoofdstructuren, accenten en deellocaties/aspecten die specifieke aandacht behoeven bij de verdere ruimtelijke 
uitwerking van het gebied. De doelstelling is om te sturen op kwaliteit en samenhang waar dat nodig is en loslaten 
waar het kan.

Het beeldregieplan dient ertoe initiatiefnemers te inspireren, met behulp van wervende verbeelding en 
sfeerbeschrijvingen. Voor de gemeente is het beeldregieplan een middel om ruimtelijke ambities voor 
ontwikkelingen inzichtelijk te maken. Voor wie gaat bouwen of een deelproject ontwerpt, is het een handleiding en 
inspiratiebron.

Context locatie Kanaalzone 
Het plangebied ‘Kanaalzone’ is gelegen binnen de plangrenzen van de Kenniswerf. De Kanaalzone vormt het 
westelijk, aan het kanaal gelegen gebied. Op de afbeelding op pagina 4 is de Kanaalzone aangeduid als onderdeel 
van de Kenniswerf, met het Edisonpark aan de noordzijde en Binnenhaven aan de zuidzijde. 
 
In 2008 is de Kanaalzone benoemd als deelgebied binnen het ‘Stedenbouwkundig plan, Kenniswerf Vlissingen, 4 
januari 2008’ (Enno Zuidema Stedenbouw, 2008). Aanvullend hierop is toen ook het ‘Beeldkwaliteitplan Kenniswerf, 
Algemeen kader, 20 juli 2010’ opgesteld. Verschillende uitgangspunten uit dit plan vormen nog steeds een basis 
en zijn overgenomen in dit document, op andere punten is het plan geactualiseerd. Hier wordt in de volgende 
hoofdstukken verder op ingegaan.
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Legenda

Erfgoed

Indicatie wenselijke 
dwarsverbindingen

Groen blauwe zone

Indicatie binnenplanse 
paralelweg t.b.v. opdelen in 
kleinere kavels over twee 
slagen
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BEELDREGIEPLAN | KENNISWERF KANAALZONE

STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK
Ruimtelijke en Programmatische Samenhang

Ruimtelijke identiteit van én samenhang in de 
Kanaalzone 
Het karakter van de locatie wordt bepaald door het Kanaal 
van Walcheren. De positionering van de Kanaalzone binnen 
de Kenniswerf, zoals in het stedenbouwkundig plan van 2008 
vormt nog steeds de basis voor de ruimtelijke ontwikkelingen 
en uitwerking van het gebied:

‘Aan de westzijde grenst Kenniswerf aan het doorgaande fietspad 
langs het kanaal richting Oost Souburg en Middelburg. De directe 
ligging van het stadsdeel aan het kanaal is uniek. Bijna overal wordt 
het kanaal van het aangrenzende gebied gescheiden door grote 
wegen of het spoor. Hier is het mogelijk Kenniswerf (het stadsdeel) 
te laten profiteren van de aanwezige natuurwaarde en de recreatieve 
kwaliteit door op een aantal plaatsen verbindingen te maken.’

De ruimtelijke dragers die het beeld en de sfeer bepalen, 
zijn de groen blauwe Kanaalzone en het aanwezige erfgoed 
(PZEM (Edisonweg 39,43) als geregistreerd monument en de 
watergebouw als beeldbepalend object). Ten behoeve van 
het verbinden van de Kenniswerf met het Kanaal, worden 
er  in het deelgebied enkele binnenplanse dwarsverbindingen 
gerealiseerd. Wanneer er in het noordelijke deelgebied wordt 
gekozen om kleinere kavels te ontwikkelen (over twee slagen) 
zorgen de dwarsvervindingen ook voor de aansluiting van de 
kavels aan het kanaal met de Edisonweg.

Programma
In de planherziening is het accent voor de Kanaalzone verlegd naar wonen en werken. De beoogde woon-werk 
bebouwing draagt bij aan de versterking van de identiteit van de Kenniswerf en zoekt programmatisch aangesluiting 
bij het Edisonpark ten noorden van het plangebied. 

Binnen de Kanaalzone zelf is er onderscheid tussen het noordelijk en zuidelijk deelgebied. In het noordelijk 
deelgebied zijn er vrij uitgeefbare - in grootte variërende - kavels, waar meer kleinschalige bedrijvigheid met wonen 
mogelijk is. De oriëntatie van de bebouwing is of aan het Kanaal door Walcheren of aan de Edisonweg met ruimte 
om te experimenteren. In de uitwerking van de architectuur zal de nadruk liggen op pionieren en duurzaam bouwen 
(zie hoofdstuk Beeldkwaliteit).

In het zuidelijk deelgebied, waar eigenaren in de gelegenheid worden gesteld om vergelijkbare bebouwing te 
gaan realiseren als in het noordelijk deelgebied, liggen de bestaande kavels nu ingeklemd tussen het Kanaal 
door Walcheren en de Edisonweg. Bij een toekomstige ontwikkeling in dit gebied heeft hier de bebouwing twee 
representatieve zijden (zie hoofdstuk Beeldkwaliteit). De diversiteit in functiemenging vertaalt zich ook in de 
diversiteit van de bebouwing.
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Legenda

Indicatie doorzichten

Indicatie representatieve 
uitstraling gevel naar Kanaal
en Edisonweg

Architectonisch accent
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BEELDREGIEPLAN | KENNISWERF KANAALZONE

Representatief karakter aan Kanaal en Edisonweg
De gebouwen hebben zowel een representatieve gevel aan de Edisonweg als aan de kanaalzijde. De bebouwing 
speelt in op het uitzicht over het kanaal, ontwerpmiddelen worden ingezet om deze zijde te accentueren. 
Tegelijkertijd is de gevel aan de Edisonweg zorgvuldig ontworpen zonder eentonig te zijn.

Samenhang in rooilijnen
Aan beide zijden (Kanaal en Edisonweg) staat de bebouwing op minimaal 5m uit de rooilijn. Aan de zijde van 
het kanaal is het wenselijk dat bij bebouwing die meer dan de helft van de breedte van het kavel beslaat, een 
deel van de gevel(s) gedeeltelijk terugligt t.o.v. de rooilijn, waardoor er direct aan het kanaal een zone ontstaat 
met tuinen en terrassen, die de interactie tussen de bebouwing en het kanaal bevorderen. De gevels van de 
bedrijfsfuncties aan het Kanaal liggen bij voorkeur in één rooilijn met de gebouwen aan de Stroomweg. 

Bijzondere accenten
1) Ter plaatse van de Hertzweg maakt de Edisonweg een lichte knik. Hierdoor komt de bebouwing op deze plek 
zo in het zicht te liggen waardoor de architectuur hier extra aandacht vereist. Een gebouwd accent wat zich 
nadrukkelijk presenteert aan de Edisonweg onderscheid zich zo in zijn omgeving.
2) De bebouwing op de hoek van de Edisonweg oost-west en noord-zuid is op de noordelijke entree van 
Kenniswerf georiënteerd.
3) Ook het fietspad (Westelijke Bermweg) langs het Kanaal maakt een knikt, ook hier is voor de architectuur 
extra aandacht vereist.
4) De bebouwing op de hoek Edisonweg en Prins Hendrikweg is op de zuidelijke entree van de Kenniswerf 
georiënteerd.

Doorzichten
De gewenste dwarsverbindingen door het plangebied garanderen primaire doorzichten op het Kanaal. Echter 
ook d.m.v. de architectuur kunnen er (secundaire) doorzichten worden gerealiseerd op de kavels. De gewenste 
transparantie kan op meerdere manieren gerealiseerd worden, zowel tussen de gebouwen als door de 
gebouwen.

Architectonische uitstraling en sfeer
De panden hebben een modern industriële uitstraling, passend bij de Kenniswerf, en dragen bij aan de 
samenhang van het gebied. Aangezien het om een uniek woonmilieu gaat, vraagt wonen in de Kenniswerf niet 
om een traditionele manier van bouwen - dus géén standaard woning met kap. Voor de architectuur wordt 
daarom gezocht naar meer bijzondere gebouwtypologieën en experimenteel materiaalgebruik. 
De herkenbaarheid van de verschillende functies staat voorop. Bij een gemengde woon-werkfunctie zijn de 
bouwdelen met elkaar verbonden, maar in uitstraling van elkaar onderscheidend, bijvoorbeeld door middel van 
samengestelde volumes met een eigen materiele expressie. Een onderscheid in hoogte van verschillende volumes 
- met minimaal één bouwdeel van 2 bouwlagen - draagt hieraan bij. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van het ontwerp. Er moet rekening worden gehouden dat de 
kavels niet op het gasnet worden aangesloten.

BEELDKWALITEIT
Gebouwen
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Legenda

Erfafscheiding d.m.v. 
Zeeuwse Haag (min. 1,4m)

Indicatie erftoegang

Indicatie erftoegang
langzaam verkeer
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Erfafscheiding; wonen en werken in het groen.
Toepassen Zeeuwse haag (van minimaal 0,8m breed, bestaande uit meidoorn, veldesdoorn en liguster) als 
erfafscheiding, kenmerkend voor de Kenniswerf. 

Erftoegang
Erftoegang voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Edisonweg of nieuwe dwarsstraat. Kavels die niet gelegen 
zijn aan de Edisonweg, worden ontsloten via een nieuw aan te leggen binnenplanse infrastructuur. Kavels aan 
het kanaal hebben ook een toegang voor langzaam verkeer aan de kanaalzijde. Een gecombineerde erftoegang 
voor twee kavels wordt aangemoedigd, maar is niet verplicht. Aan de Edisonweg worden zo min mogelijk 
erftoegangen gerealiseerd.

Parkeren
Op eigen terrein, achter haag. (bezoekersparkeren in openbaar gebied).

Opslag
Geen buitenopslag. Opslag vindt plaats binnen een gebouwde oplossing welke nadrukkelijk onderdeel is van het 
architectonisch ontwerp.

BEELDKWALITEIT
Terreininrichting

Groene erfafscheiding door middel van Zeeuwse haag
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In de bestaande omgeving is er sprake van een zeer diverse uitstraling met een gevarieerd materiaalgebruik van de 
bebouwing. Net als de gebouwen aan de Stroomweg worden de toekomstige gebouwen op de kavels aan het kanaal 
gekenmerkt door samengestelde volumes met een plat dak. Ook hebben de verschillende gebouwen en gebouwdelen 
onderling een uiteenlopende materialiteit.

Bestaande kenmerken uit de omgeving als uitgangspunt - Gebouwen aan het Kanaal 

Bestaande kenmerken uit de omgeving als uitgangspunt - Gebouwen aan de Edisonweg

Langs de Edisonweg is er vaker sprake van eenvoudige volumes met een meer eenduidige materialisatie (en 
functie). De loodsen en bedrijfsgebouwen hebben veelal een hellend dakvlak. De nieuwe kavels aan de Edisonweg 
vormen een overgang tussen de bestaande bebouwing aan de Edisonweg en de nieuwe kavels aan het Kanaal. 
Niet-traditionele hellende dakvlakken zijn hier daarom toegestaan, maar anders dan de bestaande loodsen en 
bedrijfsgebouwen aan de Edisonweg wordt er wel gestreefd naar meer variantie in materiaalgebruik - om zodanig 
onderscheid tussen woon- en werkvolume of hoofd- en bijgebouw aan te brengen.
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BEELDKWALITEIT
Sfeerbeelden

Samengestelde volumes

Samengesteld volume (plat)

Samengesteld volume (kap)

Transparantie

Duurzame Expressie (gevels)

Een opgetild volume faciliteert zichtlijnen over de kavelOnderschiedende volumes door materiaalgebruik 

Onderschiedende volumes door materiaalgebruik Eenvoudig volume met variatie in materiaalgebruik
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;

gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 160 en 169 van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

I. vast te stellen de volgende

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR

DE VERKOOP VAN BOUWTERREINEN IN HET

STADSGEWEST VLISSINGEN/MIDDELBURG 2015

 

Artikel 1. DEFINITIES

Akte (van levering)  : schriftelijk stuk, volgens de voorgeschreven vormen opgemaakt en door een be-

voegd persoon gewaarmerkt, om een feit of handeling vast te leggen en zo nodig tot bewijs te dienen.

 

Bouwbesluit  : het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals

woningen, kantoren, winkels en dergelijke in Nederland minimaal moeten voldoen. Ook verbouwingen

vallen onder het Bouwbesluit. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid,

energiezuinigheid en milieu.

Bouwrijp  : onder bouwrijp in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan dat:

a. het verkochte op maaiveldhoogte wordt opgeleverd;
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b. de gemeente het verkochte - voor zover in de koopovereenkomst niet anders is aangegeven - tot

een diepte van vijftig (50) centimeter minus maaiveld en ter plaatse van de door koper op het

verkochte voorgenomen bebouwing tot een diepte van een (1) meter minus maaiveld verantwoor-

delijk is voor de afwezigheid van de bebouwing/inrichting belemmerende:

1. terreininrichting, te weten:

straatmeubilair, verlichtingsarmaturen et cetera;-

- terrein- en erfafscheidingen;

- grof puin;

- verharding c.q. bestrating met bijbehorende riolering;

- kabels en leidingen;

2. bebouwing, te weten niet te handhaven opstallen;

3. ondergrondse obstakels, te weten:

- funderings- en archeologische resten;

- betonnen en/of houten funderingspalen inclusief oplangers en/of kespen (palen worden

ingemeten);

4. beplanting, te weten:

- bomen en struiken voor zover ze niet inpasbaar zijn in de nieuwe ontwikkeling;

- wortelstronken van bomen;

c. het verkochte is onderzocht op mogelijke verontreiniging en eventueel zodanig is gesaneerd, dat

het geschikt is voor het in de koopovereenkomst gemelde gebruik;

d. het verkochte door/in opdracht en voor rekening van koper kan worden aangesloten op de navol-

gende nutsvoorzieningen:

Elektrisch t/m 3 x 80 A;

Gas t/m G6;

Water t/m Qn 2,5;

Riolering: hemelwaterafvoer (hwa) en droogweerafvoer (dwa),

welke voorzieningen zijn gelegen in de tot het verkochte toegang gevende openbare weg.

Feitelijke levering  : het feitelijk ter beschikking stellen van het verkochte.

Gemeente  : de gemeente waarin het verkochte is gelegen.

Koper  :een natuurlijk- of rechtspersoon die van de gemeente een perceel grond koopt.

Koopovereenkomst  :de overeenkomst waarbij de gemeente zich verbindt een perceel grond te leveren

en de koper om de daarvoor overeengekomen koopprijs te betalen.

Koopprijs  :tegenprestatie voor het verkrijgen van het verkochte.

 

Maaiveldhoogte  :het ten tijde van de ondertekening van de koopovereenkomst bestaande terrein met

een in die overeenkomst vermelde gemiddelde hoogte ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil

(hierna: N.A.P.).

Omzetbelasting  : de belasting toegevoegde waarde als bedoeld in de Wet op de Omzetbelasting 1968.

 

Onherroepelijke omgevingsvergunning   :een omgevingsvergunning waartegen geen bezwaar- of be-

roepsmogelijkheden meer openstaan.

 

Overdracht/juridische levering  : de juridische eigendomsovergang door inschrijving van een afschrift

van de akte van levering in de daartoe bestemde openbare registers van het Kadaster.

Situatietekening  : de van een datum voorziene tekening waarop het verkochte globaal is aangegeven.

Verkochte/terrein  : het over te dragen perceel grond, dat het onderwerp vormt van de koopovereen-

komst.

 

Artikel 2. AKTE VAN LEVERING

2.1. De voor de overdracht van het verkochte vereiste akte van levering dient te worden verleden

binnen een maand na de ondertekening door beide partijen van de koopovereenkomst, gevolgd

door inschrijving van de akte van levering in de daartoe bestemde openbare registers, voor welke

inschrijving partijen bij deze reeds nu voor alsdan toestemming verlenen.

2.2. De akte van levering wordt opgemaakt en verleden door een notaris (hierna te noemen: notaris),

die door koper wordt aangewezen.

Indien de koper bij retournering van de ondertekende koopovereenkomst geen notaris heeft aangewezen,

wijst de gemeente een notaris aan.

 

Artikel 3. KOSTEN EN BELASTINGEN
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3.1. Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de notariskosten, overboekingskosten van

de koopprijs en bijbehoren, het kadastrale recht en de omzetbelasting, zijn voor rekening van de

koper.

3.2. Indien over de koopprijs eventueel overdrachtsbelasting verschuldigd is, is deze voor rekening

van de koper en is deze niet in de koopprijs begrepen.

 

Artikel 4. BETALING

4.1. De koopprijs, de (eventueel) daarover verschuldigde belasting(en) en al hetgeen verder door de

koper in het kader van de koopovereenkomst is verschuldigd, dient aan de gemeente of de notaris

te zijn voldaan binnen de in artikel 2.1 genoemde termijn, doch in ieder geval voor het ondertekenen

van de akte van levering dan wel voor de feitelijke levering indien deze eerder plaatsvindt. Even-

tuele gevolgen voor de verschuldigdheid van belasting(en) door een vervroegde feitelijke levering

zijn voor rekening van de koper.

4.2. Indien het volgens dit artikel verschuldigde niet tijdig door de gemeente of de notaris is ontvangen,

zal de koper in verzuim zijn en zal hij, zonder ingebrekestelling, over de periode van verzuim de

wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 en volgende van het Burgerlijk Wetboek over het te

betalen bedrag aan de gemeente verschuldigd zijn, dit onverminderd het recht van de gemeente

om, na ingebrekestelling, de koopovereenkomst te ontbinden.

4.3. Alle betalingen uit hoofde van artikel 4.1 dienen te geschieden door creditering van de bankreke-

ning(en) van de gemeente of de notaris.

 

Artikel 5. VERREKENING ZAKELIJKE LASTEN

De zakelijke lasten met betrekking tot het verkochte, derhalve niet de gebruikerslasten, zijn voor rekening

van de koper vanaf één januari van het jaar, volgend op de datum waarop de feitelijke levering heeft

plaatsgevonden.

 

Artikel 6. FEITELIJKE LEVERING, STAAT VAN HET VERKOCHTE

6.1. De feitelijke levering van het verkochte aan de koper zal geschieden in de staat waarin het zich

op de datum van de feitelijke levering bevindt. De gemeente verplicht zich voor het verkochte

zorg te dragen als een zorgvuldig schuldenaar tot aan het tijdstip van feitelijke levering, alles be-

houdens het bepaalde in artikel 12.

6.2. Het verkochte zal bij de feitelijke levering bouwrijp zijn en de eigenschappen bezitten die voor het

in de koopovereenkomst vermelde gebruik nodig zijn. De aan koper bij het tot stand komen van

de koopovereenkomst kenbare gebreken die daaraan in de weg zouden kunnen staan komen voor

zijn risico.

6.3. De feitelijke levering van het verkochte zal geschieden bij de ondertekening van de akte van leve-

ring. Indien de feitelijke levering plaats heeft op een eerder tijdstip, eindigt de zorgplicht van de

gemeente per het tijdstip van feitelijke levering.

6.4. De feitelijke levering van het verkochte zal ontruimd geschieden.

6.5. De koper heeft het recht het verkochte voor de feitelijke levering te inspecteren.

 

Artikel 7. LASTEN EN BEPERKINGEN, JURIDISCHE LEVERING, ONTBINDENDE VOORWAARDE

7.1. Het verkochte zal worden geleverd met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare

en onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, doch vrij van

hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

7.2. Indien en voor zover in de koopovereenkomst bijzondere lasten en beperkingen uit hoofde van

erfdienstbaarheden als dienend erf en van alle kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en

overige lasten en beperkingen, kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel 16 Boek

3 Burgerlijk Wetboek en/of blijkend en/of voortvloeiend uit:

1. de (laatste) akte(n) van levering;

2. andere akten waarbij voren omschreven rechten werden gevestigd,

zijn vermeld, worden deze door de koper uitdrukkelijk aanvaard.

7.3.De notaris zal voordat de juridische levering heeft plaatsgehad, onderzoek doen naar eventuele

lasten en beperkingen als bedoeld in artikel 7.2. Indien uit dit onderzoek blijkt dat met het verkochte

lasten en beperkingen verbonden zijn die niet in de koopovereenkomst waren opgesomd en die voor

de koper een wezenlijk zwaardere belasting betekenen, heeft de koper het recht om binnen veertien

dagen nadat hem de uitslag van vermeld onderzoek door de notaris is meegedeeld, door middel van

een aan de gemeente gerichte aangetekende brief - onder opgave van redenen - de koopovereenkomst

te ontbinden. In dat geval zal de gemeente niet tot schadevergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 8. OPPERVLAKTE, LIGGING, OVER- EN ONDERMAAT

8.1. Het verkochte is op de bij de koopovereenkomst behorende situatietekening globaal aangegeven.
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8.2. Voor de datum van de feitelijke levering van het verkochte zullen de grenzen daarvan eenmaal

door en voor rekening van de gemeente in het terrein worden aangeduid en aan koper of diens

gemachtigde worden aangewezen. De koper is daarna verantwoordelijk voor het in stand blijven

van de eventueel aangebrachte grenspunten, zodat de kosten van herhaalde uitzetting en aanwijzing

voor rekening van de koper zijn.

8.3. Partijen verklaren ermee akkoord te gaan dat de uitkomsten van de kadastrale meting volgens

aanwijzing van partijen op het terrein in de plaats treden van de situatietekening en de omschrijving

in de koopovereenkomst, en bepalend zijn voor datgene wat overgedragen casu quo verkregen

is.

8.4. Verschil tussen de in de koopovereenkomst vermelde en de werkelijke grootte van het verkochte

zal aan geen der partijen enig recht verlenen, behoudens verrekening van de koopprijs tegen de

aan de koopprijs ten grondslag liggende prijs per vierkante meter.

8.5. De in artikel 8.4 bedoelde verrekeningsvordering verjaart twee jaar nadat de uitslag van de opme-

ting door de Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare Registers aan partijen is meegedeeld.

 

Artikel 9. GARANTIEVERKLARINGEN VAN DE GEMEENTE

De gemeente garandeert, onverminderd het hiervoor in de artikelen 6 en 7 bepaalde, het volgende:

a. de gemeente is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte;

b. tenzij in de koopovereenkomst anders is vermeld, bestaan met betrekking tot het verkochte geen

huren, pachten of andere gebruiksrechten. Vanaf het tot stand komen van de koopovereenkomst

zal het verkochte niet geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, in huurkoop gegeven of op enigerlei

andere wijze in gebruik worden afgestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van de koper;

c. voor zover aan de gemeente bekend zijn in het verkochte geen ondergrondse tanks voor het opslaan

van vloeistoffen aanwezig;

d. aan de gemeente zijn van overheidswege of door nutsbedrijven geen veranderingen betreffende

het verkochte voorgeschreven of aangekondigd, welke nog niet zijn uitgevoerd;

e. het verkochte is niet betrokken in een ruilverkavelings- casu quo landinrichtingsplan en is niet ter

onteigening aangewezen;

f. ten opzichte van derden bestaan overigens geen verplichtingen uit hoofde van een voorkeursrecht

of optierecht;

g. aan de gemeente is betreffende het verkochte geen (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing,

dan wel aanwijzingsbesluit dan wel registerinschrijving bekend:

1. tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in artikel 35 van de

Monumentenwet;

2. door de gemeente of provincie als beschermd stads- of dorpsgezicht;

h. het verkochte is niet opgenomen in een (voorlopige)aanwijzing of een voorstel daartoe als bedoeld

in de Wet voorkeursrecht gemeenten;

i. met betrekking tot het verkochte is geen rechtsgeding, bindend advies of arbitrage aanhangig.

 

Artikel 10. INFORMATIEPLICHT GEMEENTE/ONDERZOEKSPLICHT KOPER

Afgezien van het hiervoor bepaalde, staat de gemeente er voor in aan de koper met betrekking tot het

verkochte al die informatie te hebben gegeven die naar de geldende verkeersopvattingen ter kennis

van de koper behoort te worden gebracht. De koper aanvaardt uitdrukkelijk dat de resultaten van het

onderzoek naar de feiten en omstandigheden die naar de geldende verkeersopvattingen tot zijn onder-

zoeksgebied behoren, voor zijn risico komen (voor zover deze aan de gemeente ten tijde van het sluiten

van de koopovereenkomst niet bekend zijn).

 

Artikel 11. STAAT VAN DE BODEM

11.1. Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaard-

bare stoffen in het verkochte, is vanwege de gemeente onderzoek verricht. De resultaten van dit

onderzoek zijn vastgelegd in een rapport, waarin de toestand van het verkochte wordt omschreven

en waaruit blijkt dat het verkochte perceel geschikt is voor het in de koopovereenkomst aangegeven

gebruik. De koper heeft recht op inzage van voormeld rapport en/of verkrijging van een kopie

hiervan.

11.2. Het in artikel 11.1 bedoelde bodemonderzoek biedt geen bewijs voor de toepassingsmogelijkheden

van de uitkomende grond op een andere locatie. Het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden

van de uitkomende grond, alsmede de eventuele afvoer/verwerking daarvan, dient te worden

uitgevoerd door en voor rekening van de koper.

11.3. Indien voor de feitelijke levering van het verkochte zou blijken van de aanwezigheid daarin van

voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen die van zodanige

aard zijn dat van koper in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij - zonder dat wordt gesaneerd

- het verkochte aanvaardt, heeft de koper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder

dat hij tegenover de gemeente enig recht op vergoeding van schade zal kunnen doen gelden.
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Artikel 12. RISICO-OVERGANG

Het verkochte komt eerst voor risico van de koper zodra de akte van levering is ondertekend, tenzij de

feitelijke levering eerder plaats heeft, in welk geval het risico met ingang van die dag overgaat.

 

Artikel 13. VERPLICHTINGEN/ VERBODEN/KETTINGBEDING/KWALITATIEVE VERPLICHTING

Omgevingsvergunning/terugverkoop/garantiecertificaat

13.1. De koper is voornemens het verkochte te bebouwen met de in de koopovereenkomst aangegeven

bebouwing, welke al naar gelang de bestemming van de grond (een) woning(en), bedrijfsge-

bouw(en) of kanto(o)r(en) dan wel bijzondere of andere nader in die overeenkomst omschreven

bebouwing kan betreffen, een en ander met inachtneming van de ter plaatse geldende wettelijke

en stedenbouwkundige voorschriften.

13.2. Met de bebouwing moet worden aangevangen binnen een half jaar na de datum waarop de om-

gevingsvergunning onherroepelijk is geworden, en dient, eenmaal aangevangen zijnde, ononder-

broken te worden voortgezet.

13.3. Indien binnen zesendertig maanden na de juridische levering van het verkochte de in artikel 13.1

bedoelde bebouwing niet voor gebruik is gereedgekomen, is de koper - onverminderd het bepaalde

in artikel 13.6 - op eerste verzoek van de gemeente verplicht het verkochte vrij op naam aan de

gemeente terug te verkopen. De koopprijs zal alsdan bedragen de in de koopovereenkomst ver-

melde koopprijs exclusief omzetbelasting, zonder dat daar enige rentevergoeding over verschuldigd

is en voorts onder aftrek van eventueel door de gemeente geleden schade. Tenzij anders overeen

te komen is de koper alsdan verplicht het verkochte terug te leveren in de staat waarin het door

de gemeente is geleverd.

13.4. Indien de koper een niet-natuurlijk persoon betreft die het verkochte bebouwt met woningen die

bestemd zijn om te worden verkocht of verhuurd, is:

a. het bepaalde in de artikelen 13.11 tot en met 13.13 en 13.15 niet van toepassing;

b. hij verplicht bij verkoop aan zijn koper(s) een solide garantiecertificaat af te (doen) geven

dat voorziet in een laagdrempelige geschillenregeling en bij faillissement van de bouwer

de volledige afbouw van de woning zonder kosten voor de koper(s) daarvan. Voormeld ga-

rantiecertificaat behoeft geen hogere eisen te stellen dan het Bouwbesluit en dient te zijn

afgegeven door een maatschappij die valt onder het toezicht van de Nederlandsche Bank.

Afscheiding verkochte

13.5.Indien het verkochte grenst aan gemeente-eigendommen is de koper verplicht het verkochte binnen

drie maanden na voltooiing van de daarop op te richten bebouwing, op zijn kosten van die aangrenzende

grond af te scheiden en afgescheiden te houden.

Verlenging termijnen

13.6.Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente kan op schriftelijk verzoek van de

koper de in dit artikel gestelde termijnen verlengen en daaraan nadere voorwaarden verbinden.

Boete

13.7.Indien de koper in gebreke blijft te voldoen aan de in de artikelen 13.2 tot en met 13.5 vermelde

verplichtingen, zal hij aan de gemeente per overtreding voor elke volle dag van in gebreke blijven een

zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete zijn verschuldigd van tweehonderdvijftig euro (€

250,00), zulks onverminderd het recht van de gemeente te kiezen voor een vordering tot nakoming. Het

bepaalde in artikel 6:92 de leden 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt bij dezen uitdrukkelijk uitge-

sloten.

Kettingbeding

13.8. De in de artikelen 13.2 tot en met 13.5 omschreven verplichtingen, zullen voor zover nog niet ge-

ëxpireerd op alle opvolgende kopers en opvolgende gerechtigden toepasselijk zijn en wel zodanig,

dat elke koper of opvolgend gerechtigde door wie een of meer van die verplichtingen niet zijn

nagekomen, aansprakelijk zal zijn tot betaling van de in artikel 13.7 genoemde boete.

13.9. Hiertoe zullen bedoelde verplichtingen, alsmede het bepaalde in de artikelen 13.7 tot en met 13.10,

bij elke overdracht van de verkochte grond of vestiging van een beperkt gebruiksrecht op het

verkochte, in de betreffende leverings- of vestigingsakte woordelijk moeten worden opgenomen

en worden bedongen ten behoeve van de gemeente.

13.10

.

Bij niet nakoming van het in artikel 13.9 vermelde beding verbeurt de koper of de opvolgend ge-

rechtigde, die dat beding overtreedt, ten behoeve van de gemeente een zonder rechterlijke tus-

senkomst opeisbare boete, gelijk aan de koopprijs van het verkochte inclusief omzetbelasting.

Toestemming bij overdracht

13.11. Zolang niet is voldaan aan het bepaalde in de artikelen 13.2 tot en met 13.5 is het zonder vooraf-

gaande schriftelijke toestemming van de gemeente verboden het verkochte (geheel of gedeeltelijk)

in (economische)eigendom over te dragen, in erfpacht uit te geven, met beperkte rechten te be-

zwaren, te verhuren of te verpachten. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden ver-

bonden.
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13.12. Het bepaalde in artikel 13.11 is niet van toepassing bij de vestiging van rechten van hypotheek

en in geval van executoriale verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek.

13.13. Bij overtreding van het in artikel 13.11 genoemde verbod zal de koper aan de gemeente een zonder

rechterlijke tussenkomst opeisbare boete zijn verschuldigd, gelijk aan de door hem aan de ge-

meente betaalde koopprijs inclusief omzetbelasting.

Bedrijfsbebouwing: in/uitrit(ten)

13.14.Indien het verkochte is bestemd voor bedrijfsbebouwing zijn de kosten voor de naar het verkochte

te maken in/uitrit(ten) voor rekening van de koper. De koper dient voor de realisering van in/uitrit(ten)

toestemming casu quo vergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en wethouders van

de gemeente.

Kwalitatieve verplichting

13.15.Partijen komen overeen dat het bepaalde in artikel 13.11 juncto artikel 13.13 als kwalitatieve ver-

plichting rust op het verkochte en van rechtswege zal overgaan op hen die het verkochte onder bijzon-

dere titel zullen verkrijgen en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een

beperkt gebruiksrecht op het verkochte zullen verkrijgen. Partijen machtigen elkaar over en weer om

dit beding te doen inschrijven in de daartoe bestemde openbare registers.

 

Artikel 14. REGELGEVING WATERSCHAP

Indien en voor zover het verkochte grenst aan een watergang of ligt op of nabij een waterkering of in

de bij een waterkering behorende beschermingszone is daarop de regelgeving van het Waterschap

Scheldestromen van toepassing. Voor meer informatie hierover wordt de koper verwezen naar het

Waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg (website: http://www.scheldestro-

men.nl/digitalebalie).

 

Artikel 15. INGEBREKESTELLING, VERZUIM, ONTBINDING EN BOETE

15.1. Voor zover in deze voorwaarden of in de koopovereenkomst niet anders is bepaald, is een partij

in verzuim jegens de wederpartij als zij, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig is of blijft aan haar

verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst of de wet te voldoen. Ingebrekestelling moet

schriftelijk geschieden met inachtneming van een termijn van acht dagen.

15.2. Wanneer een partij in verzuim is, is deze verplicht de schade die de wederpartij dientengevolge

lijdt te vergoeden en kan deze laatste de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden

of alsnog nakoming eisen.

15.3. Wanneer het verzuim betrekking heeft op het meewerken aan de feitelijke en/of juridische levering

van het verkochte, dan wel op de voldoening van de koopprijs cum annexis, zal de nalatige partij

voorts ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete ver-

beuren. De hoogte van deze boete is gelijk aan tien procent (10%) van de totale koopprijs. Voor

zover de wederpartij meer schade lijdt, heeft zij, naast de boete, recht op aanvullende schadever-

goeding.

 

Artikel 16. FAILLISSEMENT EN BESLAG

16.1. Indien de koper voor de datum van ondertekening van de akte van levering in staat van faillissement

wordt verklaard of surseance van betaling heeft gekregen, alsmede wanneer er voor gemelde

datum executoriaal beslag op zijn roerende en onroerende zaken wordt gelegd, is de gemeente

bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussen-

komst zal zijn vereist.

16.2. Indien de feitelijke levering van het verkochte reeds heeft plaatsgevonden is de koper verplicht

het afgeleverde onverwijld weer in de macht van de gemeente terug te brengen, voor zover mo-

gelijk in de staat waarin dit zich bevond ten tijde van de feitelijke levering.

16.3. Al betaalde gedeelten van de koopprijs zullen worden gerestitueerd voor zover ze het bedrag van

de kosten en boeten ingevolge de koopovereenkomst te boven gaan.

 

Artikel 17. HOOFDELIJKHEID EN ONDEELBAARHEID

17.1. Indien de eigendom van het verkochte aan twee of meer (rechts)personen toekomt, is ieder van

hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de koopovereenkomst

voortvloeien.

17.2. De verplichtingen uit deze voorwaarden en de koopovereenkomst zijn ten opzichte van de gemeente

ondeelbaar.

 

Artikel 18. TITELBEWIJZEN EN BESCHEIDEN

Door partijen wordt de werking van het bepaalde in artikel 7:9 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten

voor zover het betreft de afgifte van de in voormeld artikel bedoelde titelbewijzen en bescheiden.

 

Artikel 19. TERMIJNEN
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Op de in deze voorwaarden en de koopovereenkomst gemelde termijnen is de Algemene Termijnenwet

van toepassing.

 

Artikel 20. GESCHILLENREGELING

Alle geschillen, die naar aanleiding van deze voorwaarden en de koopovereenkomst mochten ontstaan,

van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door een van de partijen

als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter.

 

Artikel 21. DOMICILIE

Partijen kiezen domicilie ten kantore van de notaris.

 

Artikel 22. AANHALING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald onder de titel: ‘Algemene voorwaarden voor

de verkoop van bouwterreinen in het stadsgewest Vlissingen/Middelburg 2015’.

 

II.  te bepalen:

a. dat het onder I. vermelde besluit in werking treedt op 1 juni 2015;

b. de onder I. vermelde voorwaarden ingaande 1 juni 2015 op nieuwe grondaanbiedingen/verkopen

van bouwterreinen van toepassing te verklaren en daarvan af te wijken indien zij dat in het belang

van de gemeente noodzakelijk en/of wenselijk achten.

 

Vlissingen, 12 mei 2015

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet, A.M. Demmers-van der Geest
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