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27 maart 2021

KOOPOVEREENKOMST
DE ONDERGETEKENDEN:
1.
a.

de Stichting Stichting Natuurpark De Efteling, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
41099359, statutair gevestigd te Kaatsheuvel, kantoorhoudende te 5171 KW Kaatsheuvel, Europalaan
1, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Gerardus Bernardus Marie Leers, geboren op
12 juli 1951 te Kerkrade met paspoortnummer NYPHR7B99 en;
b.
De Besloten Vennootschap De Efteling B.V. ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel
onder nummer 18122297, gevestigd te Kaatsheuvel, kantoor houdende te 5171 KW Kaatsheuvel,
Europalaan 1, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bestuurders de heer Alphons Gozewijn
Antoon Jurgens geboren op 01 augustus 1969 te Eindhoven met paspoortnummer NUK32B5R5 en de
heer Daniël Willem Petrus van Baarsen geboren op 27 november 1961 te Amsterdam met
paspoortnummer NW739D018,
hierna (tezamen) te noemen: "de Efteling"

en
2.

Mevrouw J. van Aart, burgemeester van de gemeente Loon op Zand, krachtens het bepaalde in artikel 171
van de Gemeentewet de gemeente Loon op Zand rechtsgeldig vertegenwoordigend, hierna te noemen:
"(de) gemeente"

hierna tezamen te noemen: "(de) partijen"

IN OVERWEGING NEMENDE DAT:
a.

De percelen, kadastraal bekend gemeente Loon op Zand, sectie G nummers 2242, 2660 en 2710, sectie I
nummers 2439 en 2531, sectie M nummer 3167 in eigendom toebehoren aan de gemeente;

b.

de Efteling de onder a genoemde percelen (gedeeltelijk) wil aankopen;

c.

de Efteling B.V. eigenaar is van de percelen, kadastraal bekend als gemeente Loon op Zand, sectie I
nummers 2429, 2515 en 2751 en sectie B 6585 en Stichting Natuurpark De Efteling eigenaar is van de
percelen, kadastraal bekend gemeente Loon op Zand, sectie H nummer 5194 en I nummers 2245, 2372,
2433, 2435

d.

De gemeente de onder c genoemde percelen (gedeeltelijk) wil aankopen;

e.

partijen de voorwaarden waaronder zij bereid zijn tot verkoop respectievelijk koop in onderhavige
overeenkomst hebben vastgelegd.

versie d.d. 27 maart 2021
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VERKLAREN HET NAVOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
-

In deel A van de overeenkomst worden de voorwaarden en condities beschreven waaronder de Efteling
verkoopt aan de gemeente;

-

In deel B van de overeenkomst worden de voorwaarden en condities beschreven waaronder de
gemeente verkoopt aan de Efteling;

-

In deel C van de overeenkomst zijn de algemene bepalingen opgenomen.

versie d.d. 27 maart 2021
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Deel A

VERKOOP DOOR DE EFTELING AAN DE GEMEENTE

Artikel 1.
1.

Het verkochte 1 en 2

De gemeente koopt van de Efteling B.V., die aan de gemeente verkoopt, de registergoederen, zoals
hieronder nader omschreven en aangegeven op de verkooptekening d.d. 5 december 2018, die als bijlage 1
is aangehecht, betreffende de ondergrond van een weg, plaatselijk bekend als Duiksehoef te Loon op Zand
en Bernsehoef te Kaatsheuvel hierna te noemen: "het verkochte 1 ".

Kadastrale omschrijving van het perceel dat
geheel of gedeeltelijk wordt gekocht/verkocht

Grootte van het perceel

Grootte van het te
kopen/verkopen gedeelte
van het perceel

gemeente

sectie

nummer

ha

a

ca

ha

a

ca

Loon op Zand

B

6582

00

08

25

00

00

08

Loon op Zand

I

2429

00

25

40

00

15

53

Loon op Zand

I

2515

00

05

10

00

05

10

Loon op Zand

I

2751

00

11

95

00

11

95

00

32

66

Totaal
2.

De gemeente koopt van Stichting Natuurpark De Efteling, die aan de gemeente verkoopt, de
registergoederen, zoals hieronder omschreven en aangegeven op de verkooptekeningen d.d. 5 december
2018 die als bijlage 2 is aangehecht, betreffende de ondergrond van een weg en een spie grasland, plaatselijk
bekend als Duiksehoef te Loon op Zand en nabij de Dodenauweg 4 te Kaatsheuvel, hierna te noemen: "het
verkochte 2"

Kadastrale omschrijving van het perceel dat
geheel of gedeeltelijk wordt gekocht/verkocht

Grootte van het perceel

Grootte van het te
kopen/verkopen gedeelte
van het perceel

gemeente

sectie

nummer

ha

a

ca

ha

a

ca

Loon op Zand

H

5194

00

00

08

00

00

08

Loon op Zand

I

2245

00

02

00

00

02

00

Loon op Zand

I

2372

02

60

50

00

03

20

Loon op Zand

I

2433

00

07

80

00

07

80

Loon op Zand

I

2435

00

10

80

00

10

80

00

23

88

Totaal
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Artikel 2.

Koopsom, kosten en belastingen

1.

De onderhavige (ver)koop geschiedt voor de koopsom van C 1,00 (zegge: één euro).

2.

De betaling van de koopsom dient plaats te vinden bij gelegenheid van de juridische levering. De Efteling is
ermee bekend dat de notaris die met de juridische levering is belast, het betaalde bedrag onder zich houdt,
totdat zeker is dat het verkochte 1 en 2 geleverd kunnen worden vrij van hypotheken, beslagen en
inschrijvingen daarvan, die bij het verlijden van de akte van levering niet bekend waren.

3.

Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de notariskosten en de eventuele overdrachtsbelasting
en het kadastraal tarief, zijn voor rekening van de gemeente.

Artikel 3.

Juridische levering

1.

De juridische levering vindt plaats ten overstaan van een notaris verbonden aan DGF Notarissen te
Kaatsheuvel uiterlijk 31 mei 2021.

2.

De Efteling staat in voor haar bevoegdheid tot verkoop en voor haar bevoegdheid tot eigendomsoverdracht
bij gelegenheid van de juridische levering. Partijen verplichten zich in de akte van levering uitdrukkelijk te
verklaren afstand te doen van het recht, om welke reden dan ook, ontbinding van deze overeenkomst te
vorderen.

Artikel 4.

Feitelijke levering

1.

De feitelijke levering vindt plaats tegelijk met de juridische levering.

2.

De feitelijke levering geschiedt vrij van erfpacht, pacht, lease, huur, huurkoop en|of gebruik of aanspraken
daarop, geheel leeg en ontruimd en voor het overige in de staat waarin het zich bij het tot stand komen van
deze overeenkomst bevindt.

Artikel 5.

Staat van het verkochte 1 en 2 - Gebruik

1.

Het verkochte 1 en 2 zullen aan de gemeente in eigendom worden overgedragen in de staat waarin ze zich
bij het tot stand komen van deze overeenkomst bevinden met alle daarbij behorende rechten en
aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, en
verder vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

2.

De Efteling heeft geen kennisgegeven van eventueel met het verkochte 1 en 2 verbonden lasten uit hoofde
van erfdienstbaarheden als dienend erf, van kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten
en beperkingen, kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel 16 Boek 3 Burgerlijk Wetboek en
blijkend en|of voortvloeiend uit:
a.
de (laatste) akte(n) van levering;
b.
andere akten waarbij vooromschreven rechten werden gevestigd.
De gemeente aanvaardt uitdrukkelijk die lasten en beperkingen kenbaar uit de openbare registers als
hiervoor omschreven en die voor haar uit de feitelijke situatie kenbaar zijn en|of voor haar geen wezenlijk
zwaardere belasting betekenen.
Indien uit onderzoek bij de openbare registers als hiervoor omschreven blijkt, dat met het verkochte 1 en
2 lasten en beperkingen verbonden zijn die niet voor de gemeente kenbaar waren en die tevens voor haar
een wezenlijk zwaardere belasting betekenen, heeft de gemeente het recht, onder opgaaf van redenen,
aan de Efteling mee te delen dat zij die zwaardere belasting niet (voetstoots) aanvaardt.

3.

Het verkochte 1 en 2 zullen bij de juridische levering de feitelijke eigenschappen bezitten die nodig zijn voor
een normaal gebruik als weg en grasland. De gemeente is bevoegd het verkochte 1 en 2 vóór de juridische
levering te inspecteren.

versie d.d. 27 maart 2021
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4.

De gemeente beoogt het verkochte 1 en 2 te gebruiken als weg en grasland.

Artikel 6.

Mededelings- en onderzoeksplicht

1.

De Efteling verklaart al die informatie aan de gemeente te hebben gegeven die naar geldende maatstaven en
verkeersopvattingen tot haar mededelingsplicht behoren.

2.

Ter uitwerking (niet limitatief) van de in lid 1 opgenomen mededelingsplicht, verklaart de Efteling,
onverminderd het in deze overeenkomst bepaalde:
a.
niet bekend te zijn met feiten die erop wijzen dat het verkochte 1 en/of 2 enige verontreiniging
bevatten die ten nadele strekt van het huidige gebruik door de Efteling die kan leiden tot een
verplichting tot sanering van het verkochte 1 en/of 2 dan wel tot het (laten) nemen van andere
maatregelen;
b.
niet bekend te zijn met aan het verkochte 1 en/of 2 gelieerde erfdienstbaarheden die door verjaring
zijn ontstaan;
c.
- dat er voor zover haar bekend geen asbesthoudende materialen in het verkochte 1 en/of 2 zijn
aangebracht en/of verwerkt;
- dat er zich in het verkochte 1 en/of 2 geen (ondergrondse) tanks voor de opslag van vloeistoffen
bevinden;
- dat er geen beschikkingen of bevelen in de zin van artikel 55 Wet bodembescherming met
betrekking tot het verkochte 1 en/of 2 zijn genomen door het bevoegd gezag;
- dat voor zover hem bekend geen schadelijke stoffen in de voorzieningen, verhardingen en het cunet
van verhardingen van het verkochte 1 en/of 2 zijn verwerkt;
- dat er op het verkochte 1 en/of 2 geen ruilverkavelinglasten rusten;
- dat er op het verkochte 1 en/of 2 geen jachtrecht rust;
d.
dat ten aanzien van het verkochte 1 en/of 2 geen, uit een voorkeursrecht, optierecht of recht van
wederinkoop, voortvloeiende verplichtingen bestaan jegens derden;
e.
niet bekend te zijn met beperkingen op het gebied van:
- luchtkwaliteit;
- waterhuishouding;
- flora en fauna;
- cultuurhistorische en archeologische waarden,
die de beoogde gebruiksfunctie(s) van het verkochte 1 en/of 2 als bedoeld in artikel 5 lid 4 van deze
overeenkomst in de weg staat/staan.

3.

De gemeente aanvaardt uitdrukkelijk dat de resultaten van het onderzoek naar die feiten en
omstandigheden, die naar geldende maatstaven en verkeersopvattingen tot haar onderzoeksgebied
behoren, voor haar risico komen, tenzij deze feiten en omstandigheden aan de Efteling bekend zijn en niet
aan de gemeente zijn meegedeeld.

Artikel 7.

Onder- of overmaat

Een verschil tussen de in deze overeenkomst genoemde oppervlakte en de op grond van de kadastrale meting vast
te stellen daadwerkelijke oppervlakte, verleent partijen geen recht op verrekening of op enigerlei ander recht. Bij
vorenbedoelde kadastrale meting zal worden uitgegaan van de verkooptekeningen, die als bijlage 1 en 2 zijn
aangehecht.
Artikel 8.

Zakelijke lasten

Alle zakelijke lasten en belastingen die op of ter zake van het verkochte 1 en 2 worden geheven, komen voor
rekening van de gemeente vanaf 1 januari volgend op de datum van de juridische levering.

versie d.d. 27 maart 2021
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Artikel 9.
1.

Van bodem- en/of asbestverontreiniging is sprake indien zich op en/of in de grond en/of het grondwater
van het verkochte 1 en/of 2 hogere concentraties van schadelijke stoffen bevinden dan de streefwaarde
van de bij de Wet bodembescherming behorende uitvoeringsregelingen dan wel daarvoor in de plaats
tredende algemeen gangbare kwaliteitseisen of op grond van natuurlijk voorkomen is te verwachten.

2.
3.

Bodemonderzoek

Onder verontreinigingen worden niet verstaan:
de aanwezigheid van de draagkracht van de grond beïnvloedende omstandigheden;
stobben van bomen en/of struiken;
funderings- en puinresten die geen asbest of andere schadelijke stoffen bevatten.
Met uitzondering van het perceel, kadastraal bekend als gemeente Loon op Zand, sectie H nummer 5194 ,
zijnde een spie grasland groot 8 m2 zijn het verkochte 1 en 2 reeds jaren als openbare weg in gebruik en
destijds ook door de gemeente verhard en ingericht. Derhalve ziet de gemeente af van het uitvoeren van
een bodemonderzoek en accepteert de het verkochte 1 en 2 in de huidige staat en vrijwaart de Efteling van
aansprakelijkheid met betrekking tot de bodemverontreiniging.

Artikel 10.

Risico

Vanaf de datum van juridische levering is het verkochte 1 en 2 voor risico van de gemeente. Indien de feitelijke
levering aan de gemeente plaatsvindt op een eerder tijdstip dan de juridische levering, dan gaat het risico op de
gemeente over vanaf de datum van de feitelijke levering.
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DEEL B VERKOOP DOOR DE GEMEENTE AAN DE EFTELING
Artikel 11.
1.

Het verkochte 3

De Efteling B.V. koopt van de gemeente, die aan de Efteling B.V. verkoopt, de registergoederen, zoals
hieronder nader omschreven en aangegeven op de verkooptekeningen d.d. 5 december 2018, die als bijlage
3 zijn aangehecht, betreffende enkele percelen natuur, grasland, water en wegen, plaatselijk bekend als
nabij Bernsehoef te Kaatsheuvel en de Horst te Kaatsheuvel hierna te noemen: "het verkochte 3".

Kadastrale omschrijving van het perceel dat
geheel of gedeeltelijk wordt gekocht/verkocht

Grootte van het perceel

Grootte van het te
kopen/verkopen gedeelte
van het perceel

gemeente

sectie

nummer

ha

a

ca

ha

a

ca

Loon op Zand

M

3167

03

37

64

00

00

10

Loon op Zand

G

2242

00

47

10

00

47

10

Loon op Zand

G

2660

00

87

95

00

52

69

Loon op Zand

I

2439

00

01

00

00

01

00

Loon op zand

I

2531

00

04

20

00

04

20

01

05

09

Totaal

2. Stichting Natuurpark De Efteling koopt van de gemeente, die aan Stichting Natuurpark De Efteling verkoopt,
de registergoederen, zoals hieronder nader omschreven en aangegeven op de verkooptekeningen d.d. 5
december 2018, die als bijlage 3 zijn aangehecht, betreffende enkele percelen natuur, grasland, water en
wegen, plaatselijk bekend als nabij Bernsehoef te Kaatsheuvel en de Horst te Kaatsheuvel hierna te noemen:
"het verkochte 3".

Kadastrale omschrijving van het perceel dat
geheel of gedeeltelijk wordt gekocht/verkocht

Grootte van het perceel

Grootte van het te
kopen/verkopen gedeelte
van het perceel

gemeente

sectie

nummer

ha

a

ca

ha

a

ca

Loon op Zand

G

2710

00

79

80

00

67

26

00

67

26

Totaal

Artikel 12.
1.

Koopsom, kosten en belastingen

De onderhavige (ver)koop van
het perceel gemeente Loon op Zand, sectie G nummer 2242 geschiedt voor de koopsom van C 7.065,00
(zegge: zeven duizend vijfenzestig euro)
het perceel gemeente Loon op Zand, sectie G nummer 2710 geschiedt voor de koopsom van C 100.900,00
(zegge: éénhonderd en negenhonderd euro)
de overige percelen geschiedt voor de koopsom van C 1,00 (een euro).

versie d.d. 27 maart 2021
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2.

De betaling van de koopsom dient plaats te vinden bij gelegenheid van de juridische levering. De gemeente
is ermee bekend dat de notaris die met de juridische levering is belast, het betaalde bedrag onder zich houdt,
totdat zeker is dat het verkochte 3 geleverd kunnen worden vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen
daarvan, die bij het verlijden van de akte van levering niet bekend waren.

3.

Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de notariskosten en de eventuele overdrachtsbelasting
en het kadastraal tarief, zijn voor wat betreft het Verkochte 3 voor rekening van De Efteling.

Artikel 13.

Juridische levering

1.

De juridische levering vindt plaats ten overstaan van een notaris verbonden aan notariskantoor DGF
Notarissen te Kaatsheuvel uiterlijk 31 mei 2021.

2.

De gemeente staat in voor haar bevoegdheid tot verkoop en voor haar bevoegdheid tot
eigendomsoverdracht bij gelegenheid van de juridische levering. Partijen verplichten zich in de akte van
levering uitdrukkelijk te verklaren afstand te doen van het recht, om welke reden dan ook, ontbinding van
deze overeenkomst te vorderen.

Artikel 14.

Feitelijke levering

1.

De feitelijke levering vindt plaats tegelijk met de juridische levering.

2.

De feitelijke levering geschiedt vrij van erfpacht, pacht, lease, huur, huurkoop en/of gebruik of aanspraken
daarop, geheel leeg en ontruimd en voor het overige in de staat waarin het zich bij het tot stand komen van
deze overeenkomst bevindt.

Artikel 15.
1.

Staat van het verkochte 3

Het verkochte 3 zal in eigendom worden overgedragen in de staat waarin deze zich bij het tot stand komen
van deze overeenkomst bevinden met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en
onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, en verder vrij van
hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.
3.

De gemeente heeft geen kennis gegeven van eventueel met het verkochte 3 verbonden lasten uit hoofde
van erfdienstbaarheden als dienend erf, van kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten
en beperkingen, kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel 16 Boek 3 Burgerlijk Wetboek en
blijkend en/of voortvloeiend uit:
a.
de (laatste) akte(n) van levering;
b.
andere akten waarbij vooromschreven rechten werden gevestigd.
De Efteling aanvaardt uitdrukkelijk die lasten en beperkingen kenbaar uit de openbare registers als hiervoor
omschreven en die voor haar uit de feitelijke situatie kenbaar zijn en/of voor haar geen wezenlijk zwaardere
belasting betekenen.
Indien uit onderzoek bij de openbare registers als hiervoor omschreven blijkt, dat met het verkochte 3 lasten
en beperkingen verbonden zijn die niet voor de Efteling kenbaar waren en die tevens voor haar een wezenlijk
zwaardere belasting betekenen, heeft de Efteling het recht, onder opgaaf van redenen, aan de gemeente
mee te delen dat zij die zwaardere belasting niet (voetstoots) aanvaardt.

2.

Het verkochte 3 zal bij de juridische levering de feitelijke eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het
huidige gebruik. De Efteling is bevoegd het verkochte 3 vóór de juridische levering te inspecteren.

3.

De Efteling beoogt het verkochte 3 te gebruiken voor recreatieve doeleinden.

versie d.d. 27 maart 2021
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Artikel 16.

Mededelings- en onderzoeksplicht

1.

De gemeente verklaart al die informatie aan de Efteling te hebben gegeven die naar geldende maatstaven en
verkeersopvattingen tot zijn mededelingsplicht behoren.

2.

Ter uitwerking (niet limitatief) van de in lid 1 opgenomen mededelingsplicht, verklaart de gemeente,
onverminderd het in deze overeenkomst bepaalde:
a.
niet bekend te zijn met feiten die erop wijzen dat het verkochte 3 enige verontreiniging bevat die ten
nadele strekt van het huidige gebruik door de Efteling die kan leiden tot een verplichting tot sanering
van het verkochte 3 dan wel tot het (laten) nemen van andere maatregelen;
b.
niet bekend te zijn met aan het verkochte 3 gelieerde erfdienstbaarheden die door verjaring zijn
ontstaan;
- dat er voor zover hem bekend geen asbesthoudende materialen in het verkochte 3 zijn aangebracht
en/of verwerkt;
- dat er zich in het verkochte 3 geen (ondergrondse) tanks voor de opslag van vloeistoffen bevinden;
- dat er wel/geen beschikkingen of bevelen in de zin van artikel 55 Wet bodembescherming met
betrekking tot het verkochte 3 zijn genomen door het bevoegd gezag;
- dat voor zover hem bekend geen schadelijke stoffen in de voorzieningen, verhardingen en het cunet
van verhardingen van het verkochte 3 zijn verwerkt, met dien verstande dat het teerhoudend asfalt
door de gemeente voor juridische en feitelijke levering zal worden verwijderd;
- dat er op het verkochte 3 geen ruilverkavelinglasten rusten;
- dat er op het verkochte 3 geen jachtrecht rust;
c.
dat ten aanzien van het verkochte 3 geen, uit een voorkeursrecht, optierecht of recht van
wederinkoop, voortvloeiende verplichtingen bestaan jegens derden;
d.
niet bekend te zijn met beperkingen op het gebied van:
- luchtkwaliteit;
- waterhuishouding;
- flora en fauna;
- cultuurhistorische en archeologische waarden,
die de beoogde gebruiksfunctie(s) van het verkochte 3 als bedoeld in 2 lid 3 van deze overeenkomst in
de weg staat/staan.

3.

De Efteling aanvaardt uitdrukkelijk dat de resultaten van het onderzoek naar die feiten en omstandigheden,
die naar geldende maatstaven en verkeersopvattingen tot haar onderzoeksgebied behoren, voor haar risico
komen, tenzij deze feiten en omstandigheden aan de gemeente bekend zijn en niet aan de Efteling zijn
meegedeeld.

Artikel 17.

Onder- of overmaat

Een verschil tussen de in deze overeenkomst genoemde oppervlakte en de op grond van de kadastrale meting vast
te stellen daadwerkelijke oppervlakte, verleent partijen geen recht op verrekening of op enigerlei ander recht. Bij
vorenbedoelde kadastrale meting zal worden uitgegaan van de verkooptekening, die als bijlage 3 is aangehecht.
Artikel 18.

Zakelijke lasten

Alle zakelijke lasten en belastingen die op of ter zake van het verkochte 3 worden geheven, komen voor rekening
van de Efteling vanaf 1 januari volgend op de datum van de juridische levering.
Artikel 19.
1.

Bodemonderzoek

Van bodem- en/of asbestverontreiniging is sprake indien zich op en/of in de grond en/of het grondwater van
het verkochte 3 hogere concentraties van schadelijke stoffen bevinden dan de streefwaarde van de bij de
Wet bodembescherming behorende uitvoeringsregelingen dan wel daarvoor in de plaats tredende algemeen
gangbare kwaliteitseisen of op grond van natuurlijk voorkomen is te verwachten.
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2.

Onder verontreinigingen worden niet verstaan:
de aanwezigheid van de draagkracht van de grond beïnvloedende omstandigheden;
stobben van bomen en/of struiken;
funderings- en puinresten die geen asbest of andere schadelijke stoffen bevatten.

3.

De Efteling ziet, met uitzondering van het perceel, kadastraal bekend gemeente Loon op Zand, sectie G
nummer 2710, af van het uitvoeren van een bodemonderzoek en accepteert het verkochte 3 in de huidige
staat en vrijwaart de gemeente van aansprakelijkheid met betrekking tot de bodemverontreiniging.

4.

Partijen zijn bekend met het onderzoek naar de aanwezigheid van een bodemverontreiniging van het
perceel, kadastraal bekend gemeente Loon op Zand, sectie G nummer 2710, door AGEL Adviseurs. De
resultaten hiervan zijn vastgelegd in een rapport met nummer 20170219 d.d. 31 juli 2017 en aanvullend
memo 11 juni 2019. Partijen verklaren een afschrift van deze rapporten te bezitten en met de inhoud hiervan
genoegzaam bekend te zijn. Door de verkoper wordt verwezen naar de inhoud van dit rapport voor de hem
bekende feiten en omstandigheden die erop wijzen of kunnen wijzen dat het verkochte enige verontreiniging
bevat. De Efteling vrijwaart de gemeente van alle aansprakelijkheid met betrekking tot mogelijke
bodemverontreiniging op dit perceel.
In het voormelde rapporten is melding gemaakt van teerhoudend asfalt. De gemeente laat voor haar
rekening en risico voor juridische levering het teerhoudend asfalt van het perceel verwijderen.

5.

Het rapport als bedoeld in lid 4 maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.

Artikel 20.

Risico

Vanaf de datum van juridische levering is het verkochte 3 voor risico van de Efteling. Indien de feitelijke levering aan
de Efteling plaatsvindt op een eerder tijdstip dan de juridische levering, dan gaat het risico op de Efteling over vanaf
de datum van de feitelijke levering.
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DEEL C ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 21.

Verzuim

1.

Indien een partij nalatig is in de nakoming van een uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting, dient de
wederpartij haar schriftelijk in gebreke te stellen. In de ingebrekestelling zal een termijn van acht werkdagen
worden gesteld, waarbinnen de nalatige partij haar gebrek alsnog kan herstellen, zonder dat zij in verzuim is.
Indien de nalatige partij, na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht werkdagen nalatig blijft in de
nakoming van een uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting, is zij in verzuim jegens de wederpartij.

2.

Indien de nalatige partij in verzuim is, is deze partij gehouden aan de wederpartij haar schade ten gevolge van
de niet tijdige nakoming te vergoeden, tenzij de niet of niet tijdige nakoming van de overeenkomst niet aan haar
kan worden toegerekend. De nalatige partij is tevens verplicht haar verzuim zo spoedig mogelijk te herstellen en
haar verplichtingen uit de overeenkomst alsnog na te leven.

3.

Indien het verzuim betrekking heeft op het meewerken aan de feitelijke en|of juridische levering dan wel op de
voldoening van de koopsom zal de nalatige partij, naast de schadevergoeding als bedoeld in lid 2, een zonder
rechterlijke tussenkomst opeisbare boete ter grootte van tien procent van de totale koopsom met een minimum
van C 1.000,00 (zegge: duizend euro) aan de wederpartij verschuldigd zijn, tenzij de niet of niet tijdige nakoming
van de verplichting niet aan haar kan worden toegerekend.

Artikel 22.

Geschillenregeling/arbitrage

1.

Indien tussen partijen in het kader van deze overeenkomst een geschil mocht ontstaan dat niet in der minne
- en in geval van hun aller instemming middels mediation - kan worden opgelost, dan is de rechter bevoegd
om over dit geschil te oordelen. Een geschil wordt geacht te bestaan, indien één der partijen aan de andere
partij(en) schriftelijk te kennen geeft, dat er over een aan (de ten uitvoerlegging van) deze overeenkomst
gelieerd essentieel onderwerp een zodanig verschil van mening aanwezig is, dat dit als een geschil moet
worden aangemerkt. Deze kennisgeving wordt 'aangetekend' verzonden.

2.

Indien gewenst kunnen partijen het geschil aan arbitrage onderwerpen. Het geschil zal alsdan worden
beslecht door maximaal drie door partijen te benoemen arbiters, waarvan er ten minste één de titel 'meester
in de rechten' of het daarmee gelijk te stellen 'Master of Laws' voert. Indien er twee arbiters worden
benoemd, dan wijzen die, met inachtneming van dit artikel, een derde arbiter aan of anders wijst de
voorzieningenrechter van de rechtbank die derde arbiter aan, zulks op verzoek van de meest gerede partij.
Tenzij een der partijen wenst dat beslist wordt door middel van een arbitraal vonnis, wordt het geschil
beslecht door middel van een bindend advies, terwijl de wijze van behandeling van het geschil door de
arbiter(s) zal worden bepaald. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de te benoemen arbiters
of binnen zes weken na verzending van de in lid 1 bedoelde kennisgeving ook de voorzieningenrechter nog
niet is aangesproken, zal het betreffende geschil worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement
van het Nederlands Arbitrage Instituut.

3.

De bepalingen in de voorgaande leden laten onverlet de bevoegdheid van partijen om:
a.
zich te wenden tot de president van de rechtbank teneinde in kort geding een voorlopige voorziening
bij voorraad te verkrijgen;
b.
de tegen een uitspraak in kort geding openstaande rechtsmiddelen aan te wenden;
c.
zich te wenden tot de president van de rechtbank teneinde verlof te verkrijgen tot het leggen van
beslagen.

Artikel 23.

Overdracht contractpositie

Het is partijen zonder toestemming van de wederpartij niet toegestaan hun contractpositie geheel of gedeeltelijk
over te dragen aan derden. De wederpartij zal haar goedkeuring verlenen indien de rechtverkrijgende(n) zich op
gelijksoortige wijze verplicht(en), waarbij de wederpartij de mogelijkheid heeft om nadere voorwaarden te stellen.
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Artikel 24.

Exclusiviteit

Met ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle (eventueel) eerder tussen partijen mondeling of
schriftelijk gemaakte afspraken ter zake de in deze overeenkomst vastgelegde (ver)koop.
Artikel 25.
1.

Totstandkomingsvoorwaarden

Deze overeenkomst komt tot stand nadat:
a.
de Efteling onderhavige overeenkomst heeft ondertekend;
b.
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand heeft besloten tot het
aangaan van onderhavige overeenkomst en;
c.
de van gemeentewege vertegenwoordigingsbevoegde persoon deze overeenkomst op grond van
voornoemd collegebesluit heeft ondertekend.

Artikel 26.

Ontbindende voorwaarden

1.

Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde(n) dat:
a.
het verkochte 1 en/of 2 lasten en beperkingen bevat die niet voor de gemeente kenbaar waren en die
tevens voor haar een wezenlijk zwaardere belasting betekenen, zoals omschreven in artikel 5 lid 2 van
deze overeenkomst;
b.
het verkochte 3 lasten en beperkingen bevat die niet voor de Efteling kenbaar waren en die tevens voor
haar een wezenlijk zwaardere belasting betekenen, zoals omschreven in artikel 15 lid 3 van deze
overeenkomst;

2.

Partijen hebben het recht deze overeenkomst te ontbinden op grond van lid 1 door een schriftelijke
mededeling aan de wederpartij (en de notaris), te verzenden voor de juridische levering, tenzij partijen na
onderling overleg een andere afspraak maken.

3.

Indien partijen geen beroep hebben gedaan op de ontbindende voorwaarde(n) als bedoeld in lid 1, vervalt het
recht om op grond daarvan ontbinding van deze overeenkomst te vorderen. Het recht om een beroep te doen
op een ontbindende voorwaarde bestaat, zonder verplichting tot enige schadevergoeding en/of boete aan de
wederpartij.

Artikel 27.

Overige bepalingen

1.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

2.

Op de in deze overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene termijnenwet van toepassing.

3.

Deze overeenkomst zal berusten ten kantore van de notaris, alwaar partijen ter zake van de juridische levering
woonplaats kiezen.

4.

De uit de onderhavige overeenkomst voortvloeiende verbintenissen zijn ondeelbaar en hoofdelijk.

Artikel 28.

Inhoud overeenkomst

Partijen verklaren dat zij, voordat zij deze overeenkomst hebben ondertekend, kennis hebben genomen van de
bepalingen en zij zodanige informatie hebben ontvangen, dat zij zich bewust zijn van de inhoud en de gevolgen van
deze overeenkomst. De bijlage(n) maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst. Bij een eventuele
discrepantie tussen de bijlage(n) onderling en/of de bepalingen uit deze overeenkomst prevaleren eerstens de
bepalingen uit deze overeenkomst. Daarna prevaleren de bijlage(n) op volgorde van recentheid.
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Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend

te Kaatsheuvel d.d...............

te Kaatsheuvel d.d.

De gemeente,

De Efteling B.V.,

Mevrouw J. van Aart

De heer A.G.A. Jurgens

De heer D.W.P. van Baarsen

Stichting Natuurpark De Efteling

De heer G.B.M. Leers
Bijlagen:

1.

Verkooptekening verkochte 1

2.

Verkooptekening verkochte 2

3.

Verkooptekening verkochte 3
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