
H.R. REMMERSWEG 11, FINSTERWOLDE

€ 109.500 k.k.

www.hrremmersweg11.nl



H.R. Remmersweg 11, Finsterwolde

Rustig wonen en genieten van een vrij uitzicht over het Groningse landschap!

Deze nette twee-onder-een-kapwoning is gelegen aan de H.R. Remmersweg met een prachtig vrij uitzicht
vanuit de woonkamer over het Groningse landschap.
Perceelgrootte 525 m².

Kelder:
De kelder is te bereiken via de hal.

Begane grond:
Vanuit de hal kom je in het toilet, de ruime woonkamer (ca. 28 m²) en de dichte keuken (ca. 6 m², voorzien
van enige inbouwapparatuur en achterentree).

Verdieping:
Overloop, 2 slaapkamers (resp. ca. 6 en 15 m²) en een moderne badkamer (voorzien van een douche en een
wastafelmeubel).

Vliering:
De vliering is te bereiken via een vlizotrap en is geschikt als bergzolder.

Tuin:
De grote, diepe achtertuin is gelegen op het oosten en is voorzien van een houten vrijstaande berging en een
geschakelde stenen berging.

Informatie:
De woning is voorzien van kunststof kozijnen en grotendeels dubbele beglazing. Het warm water en de
verwarming komen via de cv-combiketel (Remeha, 2012, eigendom).

Op hrremmersweg11.nl vind je uitgebreide informatie over deze woning zoals bijvoorbeeld de kenmerken,
fullscreen foto's, buurtinformatie, streetview of de zonnegrens.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 109.500 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1945-1959
Soort dak Dwarskap bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 75 m2

Externe Bergruimte 32 m2

Overige inpandige ruimte 14 m2

Perceeloppervlakte 525 m2

Inhoud 315 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 2 woonlagen, met een kelder en vliering
Voorzieningen Tv kabel

Energie

Definitief energielabel F
Isolatie Dakisolatie, grotendeels dubbelglas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Remeha gas gestookt uit 2012, eigendom

Kadastrale gegevens

Finsterwolde H 1548
Oppervlakte 525 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Buiten bebouwde kom en vrij uitzicht
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 242 m2 (22m diep en 11m breed)
Ligging tuin Gelegen op het oosten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)
Isolatie Geen isolatie

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Parkeergelegenheid op eigen terrein

H.R. Remmersweg 11, Finsterwolde
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 1 

Lijst roerende zaken behorende bij (adres invullen): H R Remmersweg 11 9684VE Finsterwolde 
 
Voor de onderstaande zaken, ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn, geldt dat ze soms wel en soms 
niet in de onroerende zaak achterblijven. Hieronder volgt een lijst waarin een en ander staat aangegeven.  
 
Wij verzoeken u de lijst zo goed en volledig mogelijk in te vullen. Indien iets niet van toepassing is, dan hoeft u 
niets in te vullen. 

 
  blijft achter gaat mee ter overname prijs € 

Buiten      

- tuinaanleg          

- beplanting          

- tuinbeelden          

- losse plantenbakken          

- tuinhuis          

- tuinverlichting          

- garage          

- broeikas          

- vlaggenmast          

- waslijn          

- voet droogmolen          

- brievenbus          

- schotelantenne          

-  zonwering buiten          

- rolluiken          

- schuttingen          

-                

-                

-                

-                

 
  blijft achter gaat mee ter overname prijs € 

Binnen      

Hal      

- voordeurbel          

- deurmat          

- Vloerbedekking, nl.          

           

- gordijnrails          

- gordijnen          

- rolgordijn          

- verlichting          

- losse kast(en)          

-                

-                

 
  blijft achter gaat mee ter overname prijs € 

Trap naar 
1e 
verdieping 

     

- vloerbedekking, nl          
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  blijft achter gaat mee ter overname prijs € 

Trap naar 
2e 
verdieping 

     

- vloerbedekking, nl.          

           

 
  blijft achter gaat mee ter overname prijs € 

Serre      

- vloerbedekking, nl.          

           

- gordijnrails          

- gordijnen          

- vitrage          

- luxaflex          

- rolgordijn          

-                

-                

 
  blijft achter gaat mee ter overname prijs € 

Woonkamer      

- vloerbedekking, nl.          

           

- gordijnrails          

- gordijnen          

- overgordijnen          

- vitrage          

- luxaflex    in overleg 

- rolgordijn          

- losse hor(ren)          

- lampen          

- inbouwverlichting          

- gaskachel(s)          

- thermostaat          

- open haard          

- houtkachel    in overleg 

- allesbrander          

- losse kast(en)          

- TV-aansluiting          

- telefoonaansluiting          

- Internetaansluiting          

-                

-                

-                

-                
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  blijft achter gaat mee ter overname prijs € 

Keuken      

- vloerbedekking, nl.          

           

- gordijnrails          

- gordijnen          

- overgordijnen          

- vitrage          

- luxaflex          

- rolgordijn          

- losse hor(ren)          

- lampen          

- inbouwverlichting          

- keukenblok          

- fornuis          

- keramische plaat          

- inductieplaat          

- koelkast          

- vriezer          

- oven          

- magnetron          

- combimagnetron          

- vaatwasser          

- afzuigkap          

- losse kast(en)          

-                

-                

-                

-                

 
  blijft achter gaat mee ter overname prijs € 

Bijkeuken      

- vloerbedekking, nl.          

           

- lampen          

- wasmachineaansluiting          

- vitrage          

- luxaflex          

- rolgordijn          

- losse hor(ren)          

- inbouwverlichting          

- veiligheidsschakelaar          

- losse kast(en)          

-                

-                
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  blijft achter gaat mee ter overname prijs € 

Toilet       

- toilet          

- wastafel          

- toiletaccessoires          

- gordijn          

- luxaflex          

-                

-                

 
  blijft achter gaat mee ter overname prijs € 

Gang      

- vloerbedekking, nl.          

           

- gordijnrails          

- gordijnen          

- luxaflex          

- vitrage          

- rolgordijn          

- losse hor(ren)          

- inbouwverlichting          

- losse kast(en)          

- lampen          

- kapstok          

-                

-                

 
  blijft achter gaat mee ter overname prijs € 

Overloop      

- vloerbedekking, nl.          

           

- gordijnrails          

- gordijnen          

- luxaflex          

- vitrage          

- rolgordijn          

- inbouwverlichting          

- losse kast(en)          

- lampen          

-                

-                
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  blijft achter gaat mee ter overname prijs € 

Slaapkamer 1      

gelegen           

- vloerbedekking, nl.          

           

- gordijnrails          

- gordijnen          

- luxaflex          

- vitrage          

- rolgordijn          

- losse hor(ren)          

- inbouwverlichting          

- losse kast(en)          

- lampen          

- wastafel          

- TV-aansluiting          

- telefoonaansluiting          

- internetaansluiting          

-                

-                

 
  blijft achter gaat mee ter overname prijs € 

Slaapkamer 2      

gelegen           

- vloerbedekking, nl.          

           

- gordijnrails          

- gordijnen          

- luxaflex          

- vitrage          

- rolgordijn          

- losse hor(ren)          

- inbouwverlichting          

- losse kast(en)          

- lampen          

- wastafel          

- TV-aansluiting          

- telefoonaansluiting          

- internetaansluiting          

-                

-                
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  blijft achter gaat mee ter overname prijs € 

Slaapkamer 3      

gelegen           

- vloerbedekking, nl.          

           

- gordijnrails          

- gordijnen          

- luxaflex          

- vitrage          

- rolgordijn          

- losse hor(ren)          

- inbouwverlichting          

- losse kast(en)          

- lampen          

- wastafel          

- TV-aansluiting          

- telefoonaansluiting          

- internetaansluiting          

-                

-                

 
  blijft achter gaat mee ter overname prijs € 

Slaapkamer 4      

gelegen           

- vloerbedekking, nl.          

           

- gordijnrails          

- gordijnen          

- luxaflex          

- vitrage          

- rolgordijn          

- losse hor(ren)          

- inbouwverlichting          

- losse kast(en)          

- lampen          

- wastafel          

- TV-aansluiting          

- telefoonaansluiting          

- internetaansluiting          

-                

-                
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  blijft achter gaat mee ter overname prijs € 

Slaapkamer 5      

gelegen           

- vloerbedekking, nl.          

           

- gordijnrails          

- gordijnen          

- luxaflex          

- vitrage          

- rolgordijn          

- losse hor(ren)          

- inbouwverlichting          

- losse kast(en)          

- lampen          

- wastafel          

- TV-aansluiting          

- telefoonaansluiting          

- internetaansluiting          

-                

-                

 
  blijft achter gaat mee ter overname prijs € 

Badkamer 1      

- wastafel          

- wastafelaccessoires          

- wastafelcombinatie          

- douche          

- douchegordijn          

- douchecabine          

- inbouwverlichting          

- losse kast(en)          

- lampen          

- toilet          

-                

-                

 
  blijft achter gaat mee ter overname prijs € 

Badkamer 2      

- wastafel          

- wastafelaccessoires          

- wastafelcombinatie          

- douche          

- douchegordijn          

- douchecabine          

- inbouwverlichting          

- losse kast(en)          

- lampen          

- toilet          

-                

-                
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  blijft achter gaat mee ter overname prijs € 

Zolder      

- vlizotrap          

- vloerbedekking, nl.          

           

- losse kast(en)          

- lampen          

-                

-                

 
  blijft achter gaat mee ter overname prijs € 

Algemeen      

- cv-ketel          

- radiatoren          

- voorzetramen          

- veiligheidssluitwerk          

- alarminstallatie          

- sauna          

- telefooncentrale          

- telefoontoestellen          

- internetaansluiting          

- geiser          

- gasboiler          

- elektrische boiler          

- close-in-boiler          

-                

-                

-                

-                

 
Bovenstaande zaken functioneren op de juiste wijze: ja   nee  
 
Indien één van bovenstaande zaken niet op de juiste wijze functioneert, verzoeken wij u dit hier aan te geven: 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onjuistheden in deze lijst van roerende zaken komen en blijven voor rekening en risico van 
opdrachtgever/verkoper. 

 



























Ondergetekende, mr. Marny Désirée Corien van der Laan, notaris in de gemeente Oldambt 

kantoorhoudende te Finsterwolde, verklaart: 

- dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het 

een afschrift is; 

- dat het stuk waarvan dit stuk een afschrift is om tien uur veertien minuten (10:14 uur) is ondertekend; 

- dat op de onroerende za(a)k(en) waarop de vervreemding in dit stuk betrekking heeft, geen aanwijzing 

of voorlopige aanwijzing van toepassing is in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten. 

 

AKTE VAN LEVERING 
 

Heden, een oktober tweeduizend achttien, verschenen voor mij, mr. Marny Désirée Corien van der Laan, 

notaris in de gemeente Oldambt kantoorhoudende te Finsterwolde: 

1. mevrouw Alie Maria HUIZINGA, geboren te Groningen op vierentwintig november 

negentienhonderdachtenzeventig, zich identificerende met haar paspoort, met kenmerk 

NUP1BF920, uitgegeven te gemeente Oldambt, op achttien december tweeduizend dertien, 

ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, wonende te 

9684 EV Finsterwolde, gemeente Oldambt, H.R. Remmersweg 11; 

 hierna te noemen: "verkoper"; en 

2. mevrouw Gerdina Jakoba SIKS, geboren te Winschoten op veertien november 

negentienhonderdzevenenzestig, zich identificerende met haar paspoort, met kenmerk NWHJ2H165, 

uitgegeven te gemeente Oldambt, op tien april tweeduizend veertien, ongehuwd en niet geregistreerd 

als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, wonende te 9673 CK Winschoten, gemeente 

Oldambt, Scheldestraat 142; 

 en voornemens het hierna te vermelden registergoed te gaan bewonen, 

 hierna te noemen: "koper". 

De verschenen personen verklaarden: 

KOOP 
Verkoper en koper hebben op drieëntwintig juli tweeduizend achttien een koopovereenkomst gesloten 

met betrekking tot het hierna te vermelden registergoed. 

Van de koopovereenkomst blijkt uit een onderhandse akte die aan deze akte wordt gehecht en hierna 

wordt aangeduid met "de Koopovereenkomst". 

LEVERING 
Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert verkoper hierbij aan koper, die hierbij aanvaardt: 

OMSCHRIJVING REGISTERGOED 
de behuizing met ondergrond, verder toebehoren, erf en tuin gelegen te 9684 EV Finsterwolde, 

gemeente Oldambt, H.R. Remmersweg 11, kadastraal bekend gemeente Finsterwolde, sectie H, 

nummer 1548 ter grootte van vijf are en vijfentwintig centiare (5 a 25 ca), 

hierna aangeduid met: "het Verkochte". 

KOOPPRIJS 

De koopprijs van het Verkochte is: vijfentachtigduizend euro (€ 85.000,00). 

WOONPLAATSKEUZE 
Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, waaronder tevens dient te worden begrepen de 

inschrijving in de openbare registers, alsmede voor de fiscale gevolgen, wordt woonplaats gekozen ten 

kantore van de bewaarder van deze akte. 

EINDE KADASTERDEEL 

ROERENDE ZAKEN 

Voor de in de koopovereenkomst omschreven roerende zaken zijn verkoper en koper een koopprijs 

overeengekomen groot NIHIL. 

OMZETBELASTING 

Over de koopprijs is geen omzetbelasting verschuldigd. 

OVERDRACHTSBELASTING 

Wegens de levering van het verkochte is overdrachtsbelasting verschuldigd.  

De overdrachtsbelasting komt voor rekening van koper. 

De overdrachtsbelasting is verschuldigd over de koopprijs, aangezien deze ten minste gelijk is aan de 

waarde van het verkochte. 

KWIJTING 
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Koper heeft de koopprijs en het verder door hem blijkens de koopovereenkomst en deze akte 

verschuldigde voldaan door storting op een kwaliteitsrekening ten name van derdengelden notaris mr. 

M.D.C. van der Laan, ter uitbetaling op de wijze als is vermeld in de koopovereenkomst. 

Verkoper kwiteert koper voor die betaling. 

VOORGAANDE VERKRIJGING 

Het verkochte werd aan de verkoper toegedeeld zulks blijkens een akte van verdeling, op een september 

tweeduizend elf voor mij, notaris, verleden, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van 

de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers in Register hypotheken 4, op een september 

tweeduizend elf, in deel 60399 nummer 30, waarin kwijting en décharge. 

BEPALINGEN KOOPOVEREENKOMST 

Voor zover daarvan in deze akte niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn op de koop en de levering van 

toepassing de bepalingen vermeld in de koopovereenkomst, waaronder: 

Artikel 1 

Kosten 

De kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper. 

Artikel 2 

Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat. 

1. Verkoper levert aan koper eigendom van het verkochte die: 

 a. onvoorwaardelijk is en niet is onderworpen aan inkorting, ontbinding of aan welke vernietiging 

dan ook; 

 b. niet bezwaard is met beslagen of rechten van hypotheken of inschrijvingen daarvan, dan wel 

met andere beperkte rechten, behoudens de in deze akte vermelde; 

 c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen; 

 d. niet belast is met andere bijzondere lasten en beperkingen, behoudens de in deze akte 

vermelde. 

2. De aflevering (feitelijke levering) van het verkochte dient heden plaats te vinden, vrij van huur en 

elk ander gebruiksrecht, geheel ontruimd, met uitzondering van voormelde roerende zaken, in de 

feitelijke staat waarin het verkochte zich op heden bevindt, met dien verstande dat deze staat, anders 

dan door toedoen van koper en behoudens normale slijtage, niet minder mag zijn dan de staat waarin 

het verkochte zich bevond bij het tot stand komen van de koop. 

 Hetzelfde geldt voor de aflevering van voormelde roerende zaken. 

Artikel 3 

Baten en lasten, risico. 

Met ingang van heden komen de baten aan koper ten goede, zijn de lasten voor zijn rekening en draagt hij 

het risico van het verkochte. 

Artikel 4 

Titelbewijzen en bescheiden. 

De op het verkochte betrekking hebbende titelbewijzen en bescheiden als bedoeld in artikel 7:9 van het 

Burgerlijk Wetboek zijn, indien en voorzover verkoper deze in zijn bezit had, aan koper afgegeven. 

Artikel 5 

Aanspraken. 

Voorzover de levering daarvan niet reeds heeft plaatsgehad, levert verkoper bij deze aan koper, die 

aanvaardt, alle in de koopovereenkomst bedoelde aanspraken die verkoper nu of te eniger tijd kan doen 

gelden ten aanzien van derden, waaronder begrepen architecten, constructeurs, bouwers, aannemers, 

onderaannemers, installateurs en/of leveranciers van het verkochte en de meeverkochte roerende zaken, 

of gedeelte(n) daarin/daarvan, alsmede de rechten uit eventuele premieregelingen, garantieregelingen en 

garantiecertificaten, alles voorzover deze regelingen overdraagbaar zijn en zonder dat verkoper tot enige 

vrijwaring gehouden is. 

Koper is thans bevoegd om de overdracht van de betreffende rechten te bewerkstelligen door mededeling 

te doen aan de personen jegens wie die rechten kunnen worden uitgeoefend. 

Artikel 6 

Aanvaarding bijzondere lasten en beperkingen. 

Koper aanvaardt uitdrukkelijk de hierna in deze akte vermelde bijzondere lasten en beperkingen, alsmede 

die bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem 

bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voorzover een dergelijk onderzoek naar de geldende 

verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden. 

GARANTIES 



De bepalingen van de koopovereenkomst en met name de in de koopovereenkomst door partijen 

verstrekte garanties blijven onverkort van kracht, voorzover daarvan thans niet uitdrukkelijk is afgeweken 

en voorzover deze nog van kracht kunnen zijn. 

ONTBINDENDE VOORWAARDEN UIT ONDERLIGGENDE OVEREENKOMSTEN 

Alle ontbindende voorwaarden die eventueel zijn overeengekomen in de koopovereenkomst of in nadere 

overeenkomsten die op de koop betrekking hebben, zijn thans uitgewerkt. 

Noch verkoper noch koper kan zich terzake van deze koop en levering nog op een ontbindende 

voorwaarde beroepen. 

Koper verklaart dat de bedenktijd van artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek is verstreken, zonder dat hij gebruik 

heeft gemaakt van zijn recht de koop te ontbinden. 

BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN/ ERFDIENSTBAARHEDEN 

Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen 

wordt verwezen naar een akte van levering op één september negentienhonderd negenennegentig 

verleden voor mr. L.J.G. Lathouwers, destijds notaris te Finsterwolde, bij afschrift ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Groningen, thans Apeldoorn, op één 

september negentienhonderd negenennegentig, in Register hypotheken 4, deel 7130, nummer 43, waarin 

onder meer nog woordelijk staat vermeld: 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Comparanten verklaarden nog te vestigen de navolgende erfdienstbaarheden: 

Ten nutte, ten gebruike en ten laste van de erven met de behuizingen H.R. Remmersweg 11 en 12 te 

Finsterwolde, uitmakende gedeelten van het kadastrale perceel der gemeente Finsterwolde, sectie 

H, nummer 1515, worden de volgende erfdienstbaarheden gevestigd: 

a. de erfdienstbaarheid van licht: 

 omvattende de verplichting om te dulden de thans aanwezige ramen, deuren en eventueel 

andere lichtscheppingen, te hebben, te houden en zo nodig te vernieuwen; 

b. de erfdienstbaarheid van uitzicht: 

 inhoudende het verbod voor de eigenaar van het dienend erf om de voortuinen anders te 

gebruiken dan als siertuin en hierin zodanige beplantingen, opstallen, schuttingen of 

afscheidingen te hebben, dat hierdoor het uitzicht uit de ramen in de voorgevels van de op het 

heersend erf staande woning wordt belemmerd; 

c. de erfdienstbaarheid van hemel-, huiswater en faecaliën: 

 bestaande uit de verplichting om te dulden, dat de afvoer daarvan plaats vindt via de thans 

aanwezige werken, als goten, leidingen en putten, naar de daartoe bestemde openbare riolen; 

d. de erfdienstbaarheid van gemene muren, rookkanalen en dergelijke: 

 bestaande uit de verlichting om alle thans aanwezige gemeenschappelijke werken te hebben, te 

houden en zo nodig te vernieuwen; 

alles met de bepaling, dat alle kosten van onderhoud en vernieuwing van deze werken, voorzover 

dienstbaar aan beide erven, ten laste komen van de eigenaren van beide erven, ieder voor de helft, 

en dat genoemde erfdienstbaarheden moeten worden uitgeoefend op de minst bezwarende wijze; 

e. de erfdienstbaarheid van overbouw: 

 omvattende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf te dulden dat de op het 

heersend erf staande behuizing cum annexis gedeeltelijk op zijn perceel zijn gebouwd, casu 

quo hierboven uitsteken, casu quo de versnijdingen van de fundering, gedeeltelijk in zijn 

perceel zijn aangebracht of de bij een perceel behorende leidingen gedeeltelijk in het 

naastliggende perceel zijn aangebracht; 

f. de erfdienstbaarheid van kleurenschema: 

 omvattende de verplichting om geen ander kleurenschema aan te brengen, dan het thans 

bestaande, tenzij de eigenaren van die erven, in onderling overleg, een ander kleurenschema 

hebben vastgesteld. 
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AANVAARDING DOOR KOPER 

Voorzover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan 

koper op te leggen, doet hij dat bij deze en worden die bepalingen bij deze door koper aanvaard. 

Voorzover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze 

tevens door verkoper voor die derden aangenomen. 

DOORHALING HYPOTHECAIRE INSCHRIJVINGEN 

Partijen geven volmacht aan ieder van de medewerkers verbonden aan het kantoor van mij, notaris, om 

zonodig namens hen de afstand van hypotheekrechten aan te nemen, voor zover deze thans nog ten laste 

van anderen dan koper mochten zijn ingeschreven op het verkochte en voorts terzake alles meer te doen 

wat te dezen nodig mocht zijn. 



VOLMACHT TOT RECTIFICATIE 

Verkoper en koper verklaren nog bij deze onherroepelijk volmacht te verlenen aan ieder van de 

medewerkers verbonden aan het kantoor van mij, notaris, om, indien na ondertekening mocht blijken dat 

het verkochte in deze akte tot levering en/of de akte van hypotheek van koper terzake niet geheel juist is 

omschreven, voor en namens verkoper en koper te verschijnen bij (een) voor mij, notaris, of 

plaatsvervanger of opvolger, te verlijden akte(n) en daarin namens verkoper en koper de akte(n) in dier 

voege te rectificeren dat de omschrijving van het verkochte overeenstemt met de werkelijke situatie. 

SLOT AKTE 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen personen is door mij, 

notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 

WAARVAN AKTE is verleden te Finsterwolde, gemeente Oldambt, op de datum in het hoofd van deze 

akte vermeld. 

De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. 

De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig 

voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. 

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij, notaris, 

ondertekend om tien uur veertien minuten (10:14 uur). 
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