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IT.\r. BOII1'Ii'5'0N}S li-EIERÏr3.NlSE GEIilBENTEN

Naq pau?,l %ip 1 I Den II?aS.. ;f el*j:-L0Í9.):6-lí919

Seschrijrring varr de rtRijnland"flatil (126 woningen voor alleenstaand-en)
aan de Churohil}laan te Leiàen'

Alggneen: Het flatgebt»urr bestaat uit een keldeflrerd.iepingl
een onderbou';,' en ! woonverd-iepingen, e1k bevat-
tende 1{ woningen en 2 logeerkaill€ïsr
ne opd"rachtgever is d.e Coöperatieve Woonvereniging
"Ri jnland-flatI G,À. te Leiden"
De bemid.d.eling bi j d-e bouw en de finanoiering
worden verzorgd dool de N,Y. Souwfond-s Ned'erlandse
Gemeenten.

Souwplan: Àrchitektenbureau Eotr'. Groosman N.V. te Rotterdam.

Direktie o'o de bouwe De architekt.

Toezicht op de bouwl .De architekt.

ToezÍcht or, het sebil-
d-.erwerk;

Aannemer:*
Suitenwerk:

Parkeerterrein:

Fbnd,erings

Gevels €n murexlg
#

DakbgÈeB<iqs,:,

Chemisch Technisch Àdviesbureau Rinse & Dorst te
ï[aar]em.

Fa. J. van Rhijn &, Zn. te Katwijk.

Het tercein van het gebouw tot aan het trottoir
aan de westzijd.e is bestemd als parkeerplaats rrooÏ
autols van d.e bewoners"

Setonnen pa1en"

De gevels'worden opgetrokken uit geel genuanceer&e
metselsteen. Alle buitennmren worÓen al s spouwrnuren
uitgevoerd.
ne horizontale banden in d-e gevel ter hoogte van
d.e verdlepingsvloeren zijn' van beton,
Àan d.e west-zijd.e worÖt vanuit de gevel een luifel
aangebracht met aan de ond.erqi-jÖe ingeboulrde
verlichtingsarmaturen. \
Bechts naast d.e hoofdJ$gaflg rrrord't de naam rrRiin-
lanöflat rr aangebracht .

Het d-ak j.s van beton. De d-akvloer wordt afged-ekt
met een vlasvezelkanaalplaat err een bitumineuze
d.akbed-eleking, Ie dakconstructie vraarborgt een

,goede warmte isolatie.

Aan de r,vest- en zuid-zijd-e ven het gebouw bevindt
zich een galeri- j,
Eierop komen uit d-e entree, rijwiel- en scooter-
berging, de vergaderzaaT en bet nood-tra14:enhu-is'

*2-

.l]e galer-ii



Buitenverfwerk:

Sinnenwerk:

Vl oeren l

Ramen en deuren:

BegIazinE;#

Binnenverfwerk I

-2-

Het buitenverfwerk word"t uitgevoerd- in moderne

kleuren, het staat onder contr6le van het Che-

misch Technisch Àd-viesbureau Rinse & Dorst '

À11e vl oeren worden vervaand-ig'd- van beton'
De vloeren van d-e hal in d-e v'ioning, d-e woon-

slaapkamer, de keuken eà d"e logeerkamers zijnl
ter voorkoming van geluid-shind-er &1 s zr'nrevende

vloeren uÍtgevoerd"

Àlle ramen, deuren en kozijnen van &e woningen

zijn van hout.
0p d.e onderdorpels van d-e vaste ramen wordt een

alxninium conàensstrip aangebracht'
Deae strip vangt het cond'enswater van de ruiten
op en .ro"it di{ naar buiten af via kleine pijpjes"
Hierdoor krrnnen de onclerdorpels niet door vocht
vrorden aangetast en blijft het schilderrverk gaaf"

De draaibare ramen en buitendeuren àer woningen

worden voorzien van een rrKatekarr tochtvieringscon-
structie, bestaand-e uit aluminiumprofielen met

rubtrerstrips. nit geeft een aanzienlijke bespa:ring

op d-e branàstofretllring en komt de bewoonbaarheid'

en de gezondheid- ten goed'e'
A11e binnendeuren zijn vlakke Bruynzeel tr1ls3116rr-

d-euren.

Toegepast v'ioràt uitsluitend- eerste kwaliteit ven-
stergtas, terwijl .d-e beglazing van de voorpui in
het i,oonged-eeltà (zie pia*tegrond) bestaat uit een

thermopane-ruit .

Bet binnenverfwerk vrrord-t uitgevoerd in nader àoor

d,e architekt te bepalen tinten en staat 2 evenals
het buitenverfwerkl onaer toezicht van het ChemiscLL

Technisch Ad-viesburoau Rinse & Iorst"

Bans: ep,s.lgiJwerhs

De deur van ÏJ.C./àouchecel word-t
bezetbluiting voorzien.

EI ektri sche inst all at i e' 
::;ffi: ï;|"Ï":** J;i"Ïïi?ï:,::' ïÏ.13-ï,3Ï1"àll"
worden uitgevoerd' in -'rit inbouw"

Gas- en waterleid.ing: Evenals de elektrische instalfatie viorclen ook gas-
-*- ;- ---'-*3an'§'" ;"-;;;terleiding uitgevoerd overeenkomstig de

eisen van de Blaatselijke beàrijven"
-3-

IIet hang- en sluitv;erk is
Deurkrukken, raamboornP j e s

van .,nritmetaal .

van àege1Íjke kwaliteit'
etc " zi jn verrraard-igd-

van een "vrii- en
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Telefoon' raoío en
tel-evisie:

-3-

ïedere v'roning w-ord.t aangesloten op de centrale
antenne. Dit systeem is geschikt voor de ont-
vangst van raàio, lange-, midden-, kortegolf,
F.I,t, en telcvi sj-e ( 1e en 2e net ) .
In iedere vroning komt, op een àoor d-e P.T.T.
aangegeven plaats, een aansluitpunt vooï een
t e1e foon.
In Ce ha1 bevind-t zich de invoorkleurige huis-
telefoon.

Vanuit àe centrale verwarmingsruimte, d-ie zícln
i-n .Je keld.er bevi-nd.t1 virord-en alle r,voningen, 1o-
geerkamersl benevens alle gemeenschappelijke ruim-
ten, met uitzond-ering van de schooteï- en ríjwie1-
berging, de plaats vraar zich de boodschappenkasten
bevinden en reseïYeruimte e verríarmd- door mid'del
van radiatoren
Bij een buiten-temperatuur Yan -1Oo C kunnen àe

volgend-e temperaturen v,'ord-en bereikt :
,"ooi/=lrrpkailer 2oo
d-oucirecel-/'l'1.c,, 22o

Deze zíjn gemaakt van gietijzeren buizen.

fud-at ook de zich op de hoger gelegen vroonlagen
bevind.en&e woningen nornaaal van d-rink"water l«rnnen
worden voorzien Ís een hyd-rophoor-installatie
aangelegd, die àient om de waterd::uk te verhogen'

De keld.er, de begane grond-, de negen r'voonlagen en

het d-ak zijn per lift bereikbaar.
De installatie bestaat uit twee liften' d'ie afwis-
selencl om de andere verd-ieping een stopplaats heb-
ben. Beid,e hebben een stopplaats op de begane grond'

0p ied.ere woonlaag be'rinden zich r''uilstortkokers,
óie zijn voorzien van waterspoeling.
De vloer van de plaats lvaar deze kokers zijn gepro-
jekteerd. is belegd met d-ubbelhard-gebakken tegels'

In d"e kelder bev-inden ztchz
. d-e bergingen (1 .roor iedere woning)g
. àe ruimte voor de centrale verr'varmi-ngs-instal-

latie g

. de ruimte voor d.e hyd.rophoor-installatie;
" &e ruimte voor d-e elektriciteitsvoorzieningen'

Centrale verwarming;

Àfvogren:

ilvd-ronhoor installatie s

T.,iftep t

Vuil stortkokers :

Indeling van -het--geboqws

De Kelder:
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De beEane Erond:#

Nadere omschriiving:

Ruimte vocr de bood.-#

schapr:enkas;ies en
brievenbussen s

T)a rrarorrl arzo c'l .vv Y v4 É.9*vl a9*+ a

De ïiiui.eL- en sooo-
* at-ho- mi - -.< Irr< .

-
Vuilafiroer-srimte g
e

-/1 -ï

Qp cte begane gEond-, d.ie ca. 1.1C m boven het straat-
niveau ligt, bevind-en z:-c}rz
. de portierswoning;
. d-e portiersloge;
. de entreer tmaar zich tevens bevindens het naambord-

tableaue d-e huistelefoon-instal1atie, de schel-
installatie voor de v,roningen en d-e rr:-imte voor de
booöschappenkast jes en brievenbussení

. óe vergaderza.al;
, d-e ríjr,riel- en scb.otcr-berging, die d-oor midÖel van

een oprÍt Yanaf de straat bereikbaar isg
, vuilafvoerruimte;
. toiletten;
r een. kleine zaal, lïaaraan te zijner tijÖ nog een

bestemming zal ïrörden gegeven.

0p elke woonlaag bevlnden zichl
, de centraal gelegen gangi
. 14 woningen en 2 logeerkamersi
. het hoofàtrapPenhuis;
, het nood-trappenhuis;
. de rulmte ten behoeve van verhuizingen (een en

ander zaL u d-uid-e1ijk worden uit d-e bijgaand-e
tekeningen).

Bier bevind-t zich voor iedere bewoneï een Secombi-
neerde brievenbus/hood-schappenkast'
Eier ,,vorden de vloeren afgewerkt met d"ubbelh'ard'-
gebakken tegels en de wanden worden van fijn schuur-
uierk.

Deze is voorzien van centrale verurarming.
!e vuanden worden afgewerkt in fijn sohuurwerk.

In d.eze ruj-mte z:-in 1!O ri jvrielsteunen aangebracht'
fn d-e vloe::, d-ie met cement is afger,verkt, bevind"t
zich een afvoer Yoor spoelwater.
Xr is een tappunt van Öe v'mterleiding.
le 'rand-en zijn van hout en voorzien van isolatie-
natq;1i"aal met aan c_e bovenzijd-e d-er puien beglazin8'

gedeponeerd.e wLril wordt
vui lni semmers opgeva,ngen
rein:igingsÖienst oP gezetra

r')-

I .r ae vuilstortkokers
hi r l- bakken of grotc
e dorY' de gemeentelijke

í i,,t . geggehaaf d.t J*'/

De woonl en (a11e
ik van indelinn ) s



Toiletten r

Gangen dgr v'{oonl-agen :

iíet hoofdtrapoenhrri s a

T)a txrani n o6h .
4

d.e hal l

-5-
Nabij de vergadeTzaal. zijn twee ruimten geprojek-
teerd.l Í/à&ï zich in totaal vier toiletten bevinden.
Hier worden d.e vloeren belegd met d-ubbelhard"gebak-
ken tegels en de wand.en met fijn schuururerk afge-
werkt.
In elke ruimte komt een v;rastafel met spiegel .
E'r komt centrale verwarming.

À1le vnoningen en logeerkamers hebben een toegangs-
àeur in óe van centrale vervrarming voorziene gangen,
Aan d-e noordzijd-e van de gangen bevind-t zLcït acn.l,er
een afgesloten pui het hijsgat voor verhuizingen.
De wanóen van de gangen worden uitgevoerd in schoon
metselvrerk van geel genuanceerde steen.
De plafonds zijn Yan akoustisch materiaal.
De vloeren word"en beleg:1 rnet een kunststofvloerbe-
d.ekking,

Dit loopt vanuj-t d-e kelC.er tot de d-akverd-iepingr
gebouw& rondom d"e liftschacht.
Het geeft op elke ve::dieping toegang tot àe centrale
gansr d.ie is afgesloten door een zieltzelf sluitend-e
deur,
De vr'ard-en van het trappenhuis worden van schoon
metselwerk in d-ezelfde uitvoering als de gangen.
ne bordeesen en d-e traptreden zijn belegd- met na-
tuursteen (kwartsiet ) .
Ie betonvvanden van de liftschacht v'rorden gesausdo
Er komt centrale verwarming,

Via de centrafe gangen op d-e verd-iepingen bereikt
men àe woningen.
Àchter d,e voordeur bevindt zich:
- Eén der i,vanden is bekleed met een houten betimme-

ring van aformosiag de overige uranden met Balarex
(eei afvwrsbare behangsoort op kunststofbasis)
Er komt 6én lichtlunt.
Van d-e ha1 leid-t een &eur :naarl

- Hier 1s d.e v1 oer van 5ranito, v'raarin een verÖiept
gecleelte ter vorming van een ciouchebak.
De ,,-randen worden tot + 1.30 m afgewerkt met witte
tegels '1§x1! cm, bi j Ee clouche tot deurhoogte,
De verdere afwerking van d-e v,randen en plafonÖ
geschiedt in fijn schuurwerko 1

Boven oe douohebak : v,rord-t een d-ouche-mengkraan met
han,J.d.cuche, opsteekpen en onàeruitloop aangebracht'
Er komt een vritte aardewerk vnastafel met een meng-
kra?,n voor vrarrn- en kou-d- water'
Boven de v'rastafel v,'ord-t een Duplon-toiletkast je
meÍ spiegel aangebracht.
Aan het plafoncl bevindt zlch ce:n elektrisch ver-
Sarmingsarmatuur.
óe closet-installatic--best'aat uit een litte

/ _6_



dp keu]<ea:
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aardewerk closetpot met afd"ekbare ztm,rte Philite-
zitting en een aardevrerk waterteservoir rnet
plastic valpijp"
Tegen één d.er vranden vrordt een plaat-radiator
voor de centrale verwarming aangebracht.
tsr komt éé:l lichtpunt.

Uit d-e ha1 geeft een deur toegang totr
- Ie wand.en zi1n hier glad. afgepleisterd. en behangen

tervrÍjl clc v'ranrl tussen de kamer en keuken met
blank hout (afornrosia) word.t bekl-eed..
ne betonnen kolom in d-e kamer woràt noet mozaÏk-
werk bekleed.
I{et plafonc} vrordt van fi jn schuurwerk.
Een d-eur geeft toegang tot d-e loggia,
Boven deze deur komt een uitzetbaar bovenlicht,
tersrijl in d-e pui van het slaapgedeelte een d-raai-
ïaam en een uitzetbaar bovenlicht komen.
Er word.en voor de centrale verwarming twee leden-
radiatoren geplaatst,
In d.eze ,,voon/slaapkamer komen t hangkast met
plank en hangroeCe en een legkast met vijf planken'
Boven deze kasten komen bovenkastjes met e1k 66n
p1an1i.
De elektrÍsche installatLe zal beetaan uit een
aansluitd.oos voor het centraal-antennesysteem,
een aansluitd-oos voor telefoonaansluiting en
d.raad-omroep, 1 gnitelvohd.ige en 3 d"uhbeLo
vranökontaktd-ozen ,
In het woongedeelte komen twee I in het slaapge-
d-ee1te een lichtpunt 'Via een open cloorgang komt men in:

- Hler word-t een Bmynzeel L{onta-&-keuken aangebrafrbt?
d-ie za1 bestaan uit 2 ond-erkastjes en 1 lad.enkastje.
Boven het aanrecht komt een Fasto-geyser, geschikt
voor aardgas.
Er komt een aansluitpunt voor een gas-kooktoestel.
In een nis van d-e kastenwanà tussen keuken en hal
wordt een koelkast geplaatst, d.ie rria een geaa,rd
stopkontakt op het lichtnet vrordt aangesloten.
De kastenpartij bestaat uitl
1 kast met I planken, met bovenkastjes met 1 plank'
Boven d.e nj-s voor d-e koel"kast 2 bover:kastjes met
ied-er 1 plank.
De w"and-en zu1len word-en afgewerkt met nog nad-er te
bepalen waterafstotend materíaal,
Het plafond uord-t uÍtgevoerd. in fijn schuurï/erk.
Boven het aanrecht komt een geaard. stopkontakt.
In hot plafond- komt een li-chtpunt,
!e ontluchting -'ran àe keuken geschiedt door mid-d.el
van een Shuntkanalensysteem'
ïed.ore vroning l,rordt voorzien van een pedaalommer
voor het huisrruil .

-7-



De loseerka,noerg,

Spwiis van ï[g,arboret.

t\

ïn dera kaoer 1s een ï[,C, ëít douoheeel aa.nwozi4i.
De uitvoeriag van d.e logeorka.rner§ is gpliik a,an

d.Íe van de wo*ingen.

I{a voJ-toaiing rran d.e bouw ontvangt u ëen zogenaa.md'

Sewtjs va"n ï[aarborg, esn schrifte]-iJke lcwallteíts*
garantie (nad.ere tosllcbti$g rrlnd't u Ln de Algenene
lepaLicrgBn inzake göïrwbemf ad'eling) .

I s-Gravenbage, feb:xrarí 196J,

\

.

ï{o.r 1o?91*trfus.



3ÏJZO}IDERE GEGEVENS BETRET'FENDE }EEINA]IE AAN HET KO]UPLEX l/AN
1?6 FLATflIONÏ}TGEN TE LEINE}T, 

- -

Algerqeent

Om in aanmerking te komen voor een woni-ng, d-ienen d.e navolgende formu-
lieren vo11ed-ig ingevuld. en ondertekend. te worden ingeleverdc

1. koopkontraktg
2o verzoek tot inschrijving als lid (in tweevoud-);
3, aanvrage hS4pothecaire lening (formulier A).

Koglssaa

Ie koopsom bedraagt per betallngsdatum 1 april 1967 a

vöor een woning aan de Chi:rchil1laan f o 36.?00r-. voor een woning aan d.e tsachstraat f , 35,45Or-

\"-/ Deze koopsommen zÍjn gelijk aan de kosten van het lid.maatschap
en hierin zijn d.e volgend.e kosten begrepen, zoalsa

- d-e grond-kosten;
- d.e beschrijvingskosten en de registratlerechten over Ce grond.r.
- totale a&nneemsom,
- d.e kosten van architekt, d.irektie en toezicht,
- d.e bijkomend"e kosten van aansluiting gas, water en elektrae
- d.e hypotheekaktekosten,
- renteverlies tijdens de bouw tot 1 april 1967,

Bij aankoop van het lid.maatschap na 1 apriT 1967 word-t extra renteverlles
in rekenlng gebracht, terwijl bij aankoop voor 1 april 1967 een korting
op d.e verkoopsprijs word-t verleend.,
Deze korting bed.raagt f. 200r- voor elke maand d"at d.e koop voor 1 april 1967
word"t gesloten"

De financ-jsgl.ns van het lid s

! -- 0m het de leden mogelijk te maken voor d-e aankoop van hun lid.maatsehap\í7 geld-en op te nemen sluit d"e Coöperatieve liiioonverëniging een kredietover-
eenkomst bij het Bouwfond.s o

Teneind.e op gËond- van d-eze kred-ietovereenkomst een lening te }unnen
sluiten d.ient het aspirant-lid. een aanvraagformulier in (formulier A),
E1k lid is alléén aanÀprakelijk voor zijn eigen schuld-"
De rente van d.e lening gaat in per d.e eerste van d-e maand volgend"e
op d.e d-atum ïvaarop het koopkontrakt 1s getekend-.

-2-
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Hierond.er geven wij u ter verd"uid.eli jking enkele financieringsvoor-
beeld-en e

a, le$ing lager dan 9O% :

lÀloning aan d-e Churchilllaan bij koop in december 1966.
Koopsom per betalingsdatum 1-4-1967
afg korting op koopsom (3 maanden à r" 200r-)
Netto koopsom
Tnbreng eigen geld-

Lening

I)e maandelijkse termijn voor rente en aflossing van d-eze lening bij
een looptijd- van l0 jaar bed-raagt f. 227 s-i bij een looptijd- van
{0 jaar f. 214g- en bij een looptijd- van }0 jaar f. 2O8r-.

fo 36"700r-

-----690"-fo 36"1ooe-
'l---é"-QQo-r-
f. 30, loor-

fo 35,450r
I {oo"-
fo 35,050e-
l' 1,?qo"=

I:=ll:1999:

b. Netto lenine hoger s

ïfoning aan d-e Sachstraat bij koop in januari 1967.
Koopsom per betalingsd.atum 1-4-1967
Af g korting op koopsom (2 maand.en à f . 2OOr-)

Netto koopsom
ïnbreng eigen geld.

Lening

De maanóe11jkse termijn voor rente en aflossing van d.eze lening bij
een looptijd- van l0 jaar bed.raagt f, 253s-, bij een looptijd. van
{O jaar f. 237 c- en bij een looptijd. van l0 jaar f, 231 t-,

De 1 0-tregq4:blre_qlleek B

Personen, d-ie thans nog niet in staat zijn de volle maand-elijkse last
te betalen, d"och een dusd.anige stijging van hun inkomen verwachten,
d-at ztj later meer lrrnnen betalen, kunnen gebruik maken van een nieuwe
- uitermate gunstige - faciliteit. Zij kunnen namelijk toepassing vragen
van d.e zugo 1O-tred.en-hypotheek,
In zorn geval wordt de maandelijkse termijn in het eerste jaar aange-
past aan het inkomen en vervolgens ied.er jaar met f, 1!e- per maand ver-
hoogd., waarbij zij aIs het ware in latere jaren inhalen, wat in d"e begin-
jaren te weinig werd. betaald.,
Uitgaand.e van een bruto-iaarj-nkomen van f o B,0O0r-, kan op voïenstaand"
financleringsvoorbeeld (Uet ee voorbeold)
d"e navolgende tabel worden toegepast a

1e jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
5e jaar

f o 165r per maand-
f " lBOe- per maanö.
f . 195r per maand-
f o 21Oe- per maand"
f. 225s- per maand
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6e jaar f o 24OE- peï maand-

7e jaar fo 255r per maand
o.Ue jaar fo 27ar- per maand
9e jaar f o 285t- per maand
resterend-e
21 jaar f o 294g- per maand-o

ne maximale termijn mag nimmer later v/orden bereikt, dan in het jaar,
waarin d"e d.eelnemer !0 jaar vrordt.
Een deelnemer, die bij d-e start reed"s 45 jaar is, kan derhalve van ten
hoogste ! tred-en profiterell. Van het maxÍmale aantal tred-en kan d-us alleen
word-en geprofiteerd door deelnemers, dle bij d.e start jonger dan dan
41 jaar,
De aanvangstermi jn zaT nimmer lager mogen rvoràen gesteld-, dan het bed-rag,
d-at volgens d-e geld.end"e normen bij een bepaald" inkomen past.

Eet f.i.d.maatschap s

Eet 1id-maatschap geeft aan het 1id. het uitsluitencl gebruiksrecht van eelr
woning.
Het 1id-maatschap is vererfbaar en verkoopbaar,
Het 1id- 1s te besehouwen als economj-seh eigenaar van d"e vroning, terwijl
d-e coöperatie (dus a1le ledeir gezamenli jk) ju-rid,isch eigenaar is"
Bet bestuur van d.e coöperatÍe vrordt door àe led-en gekozen, Een Raad" van
Commissarissen oefent toezicht uit op d.it bestuur, Tenmi-nste eenmaal
per jaar urordt een algemene ledenvergad.eríng gehouóen" A1l-e 1ed-on hebben
d-aar toegang en stemrecht.
Teneind-e het d-e leden mogelÍjk te maken om voor d.e aankoop van hun
liàmaatschap geld"en bij het Bouwfonds op te nemen, sluit de coöperatie
ten behoeve van zijn 1ed,en een kredietovereenkomst bij het Bouvrfonds,
Op grond, van d-eze kredietovereenkomst kunnen de led-en leningen bij het
Bourvfond"s sluiten, E1k 1id- is a1leen aansprakelijk voor zijn EIGEN schuld.

Kred-ie tris ic oveLzekeri ng s

Ïïord-t een lening versirekt hoger a,an 6O/" van de koopsom, d-an d-ient over
het bed-rag dat bcven de 60/, verstrekt word.t éénmaal 5/,, t. worden betaald.e
vraarvooï het extra rlsico, d.at uit d"e lening voortvloeit bij een hypothecaire
kred-ietverzekeringsmaat schappi j ivord-t verzekerd o

Bij het berekenen van d-e maandelj-jkse termijn 1s reeds rekening gehouden
met d-e betaling van d-eze premie.

Eniee al-Eemene voorwaard-ene

De genoemd-e maandelijkse termi jnen zijn berekend- tegen d-agrente,
3ij het definitieve leningsaanbod za1 de alsdan geld"end-e rentevoet
word.en gehanteerd." De berekening vond plaats op annuïteitsbasis,
Ïnbegrepen zi jn d.e rente, d.e aflossing en d.e aflossingskosteno
Stonting van d-e verschuld-igd-e bed"ragen d.ier:t te geschied-en op post-
rekening 834823 ten name van d.e Ams-berd-am-Botterd-am-Bank, Nieuwe Huizen 11e
Assen, ond-er vermeld-ing vane "spaarrekening Bouwfond-s 126 rrroningen
Leiden't,
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Voor C.eelnemers, d-ie ouder zijn d-an l0 jaar, wordt een hogere storting
vastgesteld 

"In sommige gevallen kunnen d-oor de d.irektie van het Bouvrfond-s bijzonàere
voorr,vaard-en vrord.en gesteld- 

"$lanneer d-e te verstrekken lening hoger is dan )O/, van de koopsom, vrordt
in het koopkontrakt een ontbÍnd.end.e voorwaard.e opgenomenc
Deze houd.t in, clat bij het niet nakomen van cle aangegane verplichtingen
rle koop van het 1id-maatschap vrord-t ontbond-en"
In d-at geval za\ de koper de woning d-irekt moeten verlaten, teru'ijl
hij op öe verkoper geen vordering heeft tot terugbetaling van door hem
in d-e fondsen van d-e Coöperatie voor d-eze v'roning gestorte bedragen,
terwijl hij tevens aan de verkoper a1s schad-evergoeding een bedrag is
verschuld-igd- gelijk aan J/, van d-e koopsom,
Deze "ontbi-nd"end-e voorwaarde I' vervalt , zodra d-e resterend.e schuld is
ged-aald- tot mind-er d-an )O/" van d-e koopsom.
Uiteraard. is het mcgelijk d"irekt meer eigen geId. in te brengen,
De maand-elijkse last word"t d-an op een lager bedrag vastgesteld.
Voor elke f , 1.000r- d-ie extra wordt gestort, wordt d.e maand-eli jkse
last ruim f" 7e- Iager.

Fisc?}e aspectenc
Voor d.e inkomsten-belastlng word.t het coöperatief woni.ngbezit gelijkge-
steld met eigen woningbezit,
De economische huurwaard-e van de woning d.ient als inkomsten onroerend
goed- te worden opgenomen

Àfgetrokken mogen wordens

- d-e hypotheekrente,
- d.e stortingen in d-e fond.sen (ged-eelteli jk),
- €\ro zelf betaald.e onderhoud-skosten (binnenonderhoud),
- €Yr premie glasverzekering,
- 15% van d.e huurwaarde"

Een en and"er betekent - vooral in d-e eerste jaren - een aanzienlijk
belastingvoord-eel 

"

Exploitatie qn ond-erhoud.s

De exploitatie van het gebouw berust bij d.e Coöperatieve lffoonvereniging.
Àangezien d-e 0oöperatieve ïloonvereniging als jurid.isch eigenaar d"e

zakelijke lasten, zoals grond.belasting, straatbelasting, rioolbelasting,
,i,raterschapsreehten, verzekeri-ngspremies e.Ö. betaalt, word-t een exploi-
tatiefond-s gevormd-, waarin d"e Ied-en maandelijks een bijclrage di-enen te
storten,
Bovend-ien za1 voor het buitenonderhoud" etc o eefl onderhoud.sfonds worden
gevormd-, waarin d-e leden eveneens maand.eli jks bi- jd.ragen.
Ieze bijd-ragen tezamen worden d"oor ons geraamd op f . l0r' per maanà,
Deze ramtng zal word-en aangehoud-en tot d-e eerste algemene ledenvergad-eringn
llaarna zal d,e bljd-rage jaarlijks d.oor het bestuur van d-e Coöperatieve
I,l/oonvereniging woràen vastge ste1d.
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Eierond.er va11en d.e volgend.e postenc

- ond.erhoud. en afschri jvÍng C,V, g

- het periodieke buitenscbilderwerkg
- schoonhoud.en van gemeenschappeLljke ruimten aLs garlgen, trappene etc.1
- tuinond.erhoud"g
- belastingent
- verzekeringeng
- bijd.rage rëservefond.s en ad.ninistratiekosteno

Eveneens d.ient aan de Coöperatieve I&oonvereniging een bed.rag van f. 2Ar-
per maand. wegens stookkosten te ïvoràen betaald."
Aan het einàe van ied.er seizoon zaL het oeèr- of nind.erverbruík worden
verrekend."

Den Eaag, novembet 1966,

ï[o. s 1472/Dr/WI



ALGEMENE BEPALINGEN VOOR
GELDLENINGEN

verstrekt door de N.V. Bouw{onds Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Assen,

vastgesteld bil akte op 29 juni 19óó verleden voor notaris H. W. Felderhof te Assen.

BegripsbePaling.

Artikel 1.

In deze Algemene Bepalingen wordt verstaan onder:
de AlgemeneBepalingen: de,{lgemene Bepalingen voor Geld-
leningen, welke door het Bouwfonds onder hypothecair ver-
band aan zijn deelnemers worden verstrekt;
het Bouwfonds: de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
te Assen;
de llirectie: de hoofddirectie van het Bouwfonds;
de Eaail van Commissarissen: de Raad van Commissarissen
van het Bouwfonds;
de l)eelnemer: de deelnemer van het Bouwfonds die blijkens
de hypotheekakte een lening van het Bouwfonds heeft ont-
vangen;
de Ontlerzetter: degene, die tot zekerheid van de genoemde
lening hypotheek heeft gegeven;
de Borg: degene, die zich tegenover het Bouwfonds borg
heeft ges'ie1d voor de verplichtingen, die de deelnemer uit
hoofde van de overeenkomst van geldlening tegenover het
Bouwfonds heeft of zal hebben;
tle Lening: de lening, welke door het Bouwfonds aan zijn
deelnemers wordt verstrekt;
tle Eypotheekakte: de akte, blijkens welke de lening is
verstrekt;

Yoorwaarden en verlangile zekerheden voor
het verkrijgen van een lening.

Artikel 2.

1. De directie is ten allen tijde bevoegd de aanvrage tot eenl
lening zonder opgave van redenen te weigeren.

2, In geen geval kan een lening worden verstrekt:
a. indien niet de deelnemer of een derde voor hem tot

meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn ver-
plichtingen ten behoeve van het Bouwfonds recht van
eerste hypotheek geeft op een courant onderpand;

b. indien de verplichtingen, welke de deelnemer bij de
hypotheekakte op zich zou nemen, naar het oordeel
van de directie, voor hem te zwaar zijn;

c. indien de gemeente, waarin het onderpand is gelegen
niet bereid is een door het Bouwfonds gevraagde
borgtocht voor de juiste betaling van rente en aflos-
sing te verlenen.

3. In de gevallen waarin geen garantie van de gemeente
wordt gevraagd, waaronder met name gevallen van hy-
potheekname op bestaande panden, stelt de Raad van
Commissarissen afzonderlijk eisen ten aanzien van het
onderpand en de overwaarde daarvan.

Artikel 3.

1. De directie kan extra eisen stellen voor het verstrekken
van een lening.
Onder meer kunnen deze eisen bestaan in een regeling
omtrent extra aflossing gedurende een bepaalde tijd, ver
panding of cessie van waarde-papieren, extra borgtocht,
eessie van rechten voortvloeiende uit overeenkomsten
van levensverzekering, sluiten van een overlijdensrisi-
coverzekering en dergelijke. Het Bouwfonds kan tevens
het risico van de Verstrekte lening verzekeren. De in-
koopsom van deze verzekering komt ten laste van de
deelnemer.

Wordt de extra zekerheid gevraagd in de vorm van een
borgtocht, naast de borgtocht van de gemeente, dan ge-
schiedt deze borgtocht met afstand van alle voorrechten
en excepties door de wet aan borgen toegekend, speciaal
die van uitwinning, schuldsplitsing en die, voortvloei-
ende uit de artikelen 1466, 1885, 1886 en 1BB7 van het
burgerlijk wetboek, zullende deze borg, voor het geval
hij àls zodanig wordt aangesproken, geen verhaal heb-
ben op de gemeente,'die zich tegenover het Bouwfonds
voor dezelfde schuld borg heeft gesteld, terwijl omge-
keerd de gemeente, indien zij als borg heeft betaald,
wel voor liet geheel verhaal zal hebben op de hierbe-
doelde borg.
IV'ordt de extra zekerheid gevraagd in de vorm van een
cessie van de rechten voortspruitende uit een overeen-
komst van de levensverzekering, dan is, voor het geval
de deelnemer in gebreke blijft de premie te betalen, het
Bouwfonds gerechtigd dit namens de deelnemer te doen,
waarna de deelnemer verplicht is deze premie op een
door het Bouwfonds te bepalen wijze met rente en kos-
ten aan haar terug te betalen.
Indien het door de maatschappij van Ievensverzekering
aan het Bouwfonds op grond van de verzekering uitbe-
taalde bedrag meer beloopt dan hetgeen het Bouwfonds
van de deelnemer aan kosten, rente en hoofdsom te vor-
deren heeft, of meer dan een vooraf overeengekomen
bedrag, is het Bouwfonds verplieht het meerdere aan de
deelnemer, diens rechtverkrijgenden, of een of meer
door de deelnemer aangewezen personen, te voldoen.

Grootte en looPtijd van de lening.

Artikel 4.

De grootte van de te verstrekken leningen wordt door de
directie volgens door de Raad van Commissarissen aan-
gegeven richtlijnen vastgesteld.
De looptijd van de lening wordt in de hypotheekakte
aangegeven. Is deze looptijd langer dan 30 jaar, dan is
na 30 jaar de lening van de zijde van het Bouwfonds
opeisbaar meÍ een opzegtermijn van 3 maanden.

Rijkssubsiilie.

Artikel 5.

Heeft de deelnemer op grond van de stichting van op-
stallen op het verbonden onderpand recht op een perio-
dieke bijdrage uit hoofde van een subsidie-regeling van
de Overheid, dan zal het recht op deze periodieke bij-
drage aan het Bouwfonds worden gecedeerd, casu quo
zal de deelnemer zljn medewerking verlenen tot het
doen uitkeren van deze bijdragen aan het Bouwfonds.
De bijdragen zullen aangewend worden tot gehele of ge-
deeltelijke betaling van rente en aflossing van de lening.
Heeft de deelnemer recht op een toeslag uit hoofde van
het Besluit Bevordering eigen Woningbezit, dan za1 de
deelnemer zijn medewerking verlenen tot het doen uit-
betalen van deze toeslag aan het Bouwfonds, casu quo
zal hij het recht op deze toeslag aan het Bouwfonds
cederèn, Indien deze toeslag of een gedeelte daarvan in
is Rijks kas moet worden teruggestort, hetgeen onder
andere met name het geval is indien de deelnemer de
woning niet (meer) zelf bewoont, dan zal het Bouw-

2.

3.

1.
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fonds gerechtigd zijn namens de deelnemer voor deze
terugbetaling zorg te dragen,
De deelnemer is dan verplicht het op deze wijze door
het Bouwfonds aan hem voorgeschoten bedrag op een
door het Bouwfonds te bepalen wijze aan het Bouw-
fonds terug te betalen.
Indien aan de deelnemer terzake het onderpand uit
hoofde van enige subsidieregeling een subsidie, in welke
vorm of onder welke naam ook, wordt toegekend, kan
het Bouwfonds eisen, dat deze subsidie aan het Bouw-
fonds wordt uitgekeerd en als extra aflossing op de
aan de deelnemer verstrekte hypothecaire lening in min-
dering wordt gebracht. De deelnemer zal voor zover het
aan hem iigt zijn medewerking moeten verlenen tot de
uitbetaling van deze subsidie aan het Bouwfonds.

Onkosten.

Artikel 6.

Als omslag in de kosten van de hypotheekafdeling
(waaronder de juridische dienst) van het Bouwfonds is
bij het passeren van de hypotheekakte een bedrag ver-
schuldigd, hetwelk wordt vastgesteld op een door de
Raad van Commissarissen te bepalen wijze.
Bovendien is bij het passeren van de hypotheekakte een
door de Raad van Commissarissen vast te stellen bedrag
verschuldigd als omslag in de kosten van de aflossing.
Dit bedrag wordt opgenomen en schuldig erkend in de
hypotheekakte. Voor deze kosten van aflossing is echter
geen rente verschuldigd. Ze dienen te worden afgelost
in dezelfde tijd als de hoofdsom der lening, doch uiter-
lijk in twintig jaar.
Wordt de lening vóór het verstrijken van de overeen-
gekomen looptijd geheel afgelost, dan dient tegelijk met
de gehele aflossing van de lening, het nog niet voldane
bedrag van de onkosten te worden betaald, In geen ge-
val zal het Bouwfonds kwijting wegens algehele aflos-
sing van de lening geven of tot royement van de hypo-
thecaire inschrijving overgaan, dan nadat behalve de
geldlening ook het bedrag van de onkosten is afgelost.
Versterkte of vervroegde aflossing geeft de deelnemer
generlei recht op verlaging of kwijtschelding van de
onkosten of een gedeelte daarvan.
Behalve in geval van algehele aflossing kan op de af-
lossingskosten niet vervroegd worden afgelost.
Het bedrag der aflossingskosten kan vanwege het Bouw-
fonds worden gewijzigd, indien tjjdens de eerste twin-
tig jaar van de aflossingsperiode het algemene loonpeil
voor werknemers in het vrije bedrijf en het bankbedrijf
alsmede voor het overheidspersoneel volgens het Cen-
traal Bureau voor de Statistieken met vijftig of meer
punten is gewijzigd ten opzichte van het gemiddelde
loonpeil in het jaar waarin de hypotheekakte werd ver-
leden. Het bedrag der wijziging zal worden berekend
volgens de formule r maal (éénhonderd plus p) gedeeld
door één honderd (r x (100 + p)/100).
In deze formule is p het aantal punten waarmede het
loonpeil is gewijzigd ten opzichte van het gemiddelde
loonpeil in het jaar waarin de hypotheekakte werd ver-
Ieden, en r het in het desbetreffende jaar nog niet afge-
loste deel van de aflossingskosten.
De jaarlijkse bedragen, waarin de kosten begrepen zijn,
worden dan dienovereenkomstig gewijzigd,
Indien de lening wordt verstrekt aan een deelnemer, die
tot het Bouwfonds is toegetreden op voonÀraarden, waar-
in een andere regeling voor kosten van afsluiting en af-
lossing is opgenomen dan de onderhavige en hij volgens
deze voorwaarden minder onkosten verschuldigd zou
zijn, dan volgens de in dit artikel opgenomen regeling,
zal het door de Raad van Commissarissen vastgestelde
bedrag voor kosten van afsluiting en aflossing op over-
eenkomstige wijze worden verlaagd.

Betalingen.

AIte door a" a""r,,u*Ïï:;.^r", betatinsen moeten
zonder korting of compensatie geschieden in een op de
dag van de betaling algemeen gangbaar wettig Neder-
lands betaalmiddel op het hoofdkantoor van het Bouw-
fonds of bij een door het Bouwfonds aan te wijzen per-
soon of instelling.

De toerekening van alle betalingen geschiedt in zodanige
volgorde als het Bouwfonds zal vaststellen,
Voor elke dag, dat een betaling van een door de deel-
nemer verschuldigd bedrag meer dan acht dagen na de
vervaldag is geschied, is een onmiddellijk opeisbare
boete van vijf en twintig cent verschuldigd.
Elke termijn-betaling vormt een ondeelbare schuld te-
genover het Bouwfonds. Bij betaling van een gedeelte
van een termijn is de deelnemer in gebreke, als had hij
de gehele termijn niet voldaan. Al1e termijnen vervallen
vóór de laatste van de maand waarop zij betrekking
hekrben.
AiIe bij het Bouwfonds binnenkomende betalingen wor-
den geacht te zljn geschied op de laatste dag van de
maand, waarin de betaling door het Bouwfonds is ont-
vangen.

Aflossing en rente.

Artikel 8.

De termijn, binnen welke de aflossing van de hoofdsom
dient te geschieden, wordt in de hypotheekakte vastge-
steld. De directie kan de in deze akte genoemde termijn
verlengen, indien hiertoe naar haar mening redenen
bestaan,
De rente wordt elk jaar berekend over het saldo van de
lening per één en dertig december van het voorafgaan-
de jaar, voor het eerst vanaf de in de hypotheekakte
hiervoor genoemde datum. Wordt in een bepaald jaar
de rente al of niet met toestemming van het Bouwfonds
niet geheel door de deelnemer voldaan, dan wordt hei
gedeelte, dat niet is voldaan, op één en dertig december
bij de hoofdschuld opgeteld. Voor de hierdoor ontstane
achters'iand in rentebetaling '"vordt een stelpost in de
hypotheekakte opgenomen.
De wijze, waarop de rente wordt berekend, ondervindt
geen wijziging door gewone of extra aflossing. Indien
hiertoe naar het oordeel van de directie van het Bouw-
fonds aanleiding bestaat, kan het jaarlijks te betalen
bedrag, door de directie van het Bouwfonds, aanvanke-
iijk lager worden gesteld dan de annuïteit berekend
naar de overeengekomen looptijd en rente.
De betaling van rente en aflossing dient te geschieden
in op annuïteitsbasis berekende jaarlijkse bedragen.
Deze bedragen worden verhoogd met de verschuldigde
kosten, verzekeringspremies enlof andere bedragen,
welke periodiek ten laste van de deelnemer komen.
De aldr-rs verkregen bedragen moeten worden voldaan
in maandelijkse termijnen, welke op hele guldens wor-
den afgerond. De vaststelling van de jaarlijkse bedragen
en maandelijkse termijnen geschiedt door het Bouw-
fond.
Het jaarlijks te betalen bedrag en de maandelijkse ter-
qijnen worden door het Bouwfonds vastgesteld of her-
zrerri
a. bij het opmaken der hypotheekakte;
b. bij het opmaken der zogenaamde nacalculatie;
c. indien op voorschrift van het Bouwfonds een extra

aflossing heeft plaatsgevonden;
d. bij het vervallen van een periodieke bijdrage van

de overheid;
e. in a1le andere gevallen waarin herziening volgens

het oordeel van de directie nodig of gewenst is.
Het jaarlijks te betalen bedrag en de maandelijkse ter-
mijnen kunnen op verzoek van de deelnemer worden
herzien, indien deze een bedrag van tenminste één dui-
zend gulden (f 1000,-) extra heeft afgelost. De verla-
ging van de maandelijkse termijn zal dan ingaan aan
het begin van het jaar volgende op het jaar waarin de
herberekening plaats vond.
Behoudens het hierna bepaalde heeft de deelnemer het
recht extra aflossingen te dcen of het restant van de
hoofdsom ineens af te lossen.
Voor de toepassing van dit artikel wordt gehele aflos-
sing gelijk gesteld met extra aflossing en verplieltte
extia aflossing met vrijwillige extra aflossing.
Indien de deelnemer tot algehele aflossing wenst over
te gaan, dient hij dit vóór de tiende van de ma,and, waar-
in àe gehele aflossing zal plaats vinden, aan het Bouw-
fonds op te geven, onder overlegging van zijn hypo-
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theekboekje. Vindt deze opgave of het overleggen van
het h5.potheekboekje plaats na genoemde datum, dan
wordt de opgave geacht te zijn gedaan vóór de tiende
van de volgende maand. De renterestitutie voor de ex-
tra aÍiossing gaat dan niet eerder in dan op de eerste
van de maand, volgende op die, rvaarin de opgave ge-
acht r,"'ordt voor de tiende te zijn geschied.
De gerrone en extra aflossingen rn,orden op het einde
van het boekjaar in mindering op de hoofdsom gebracht.
Tot het einde van het boekjaar wordt behoudens het
hierna bepaalde geen rente of renterestitutie over de
maandelijkse termijnen of extra aflossingen gegeven.
Indier-r een deelnemer in een maand boven de verplichte
termijir meer dan f 100,- extra stort, niet zijnde de in-
haling van een achterstand of vooruitbetaling van een
nog te verrrallen termijn, dan wordt hem over het extra
gestorte bedrag op de navolgende wijze een renteresti-
tutie gegeven.
De rerterestitutie '"vordt, behoudens het bepaalde in lid
6 r,an dit artikel, gegeven vanaf de eerste van de maand
volg.er-rde op de datum van ontvangst van de extra stor-
ting op het hoofdkanioor van het Bouwfonds.
De restitutie rvordt berekend naar dezelfde rentevoet,
a1s dle, l,n,e1ke r: vas.Lgesteld voor de hypothecaire lening.
Voor het berekenen van de renterestitutie wordt het
extra afgeloste bedrag naar beneden afgerond op een
door hcnderd deelbaar bedrag.
De Raad van Commissarissen is bevoegd de deelnemer
het rech'i tot het doen van extra afiossingen voor een
bepaalde tijd te ontzeggen, casu quo deze tot bepaalde
bedragen ie beperken, dan wel voorwaarden te stellen
waai'onder de extra aflossingen mogen worden gedaan.
Indie:-i de Raad van Commissarissen van dit recht ge-
bruik maakt, wordt dit in het oïgaan van het Bourv-
fonds gepubliceerd o{ bij rondschrijven aan de deel-
nemers medegedeeld.

Krediet Clausule.

Artikel 9.

Op schriftelijk r.erzoek r.an de deelnemer kan het Bouw-
fonds krachtens besluit van de directie overgaan tot
gehele of gedeeltelijke 'rerugbetaling van de op de
hoofdsom veri'icirte aflossingen tegen een door de di-
rectie \-ast te stellen koers.
Tot terugbetaling kan de directie echter al1een over-
gaan, indien:
a. de terugbetaalde gelden worden l:esteed voor de

financiering van waardevermeerderende verbeterin-
gen of uitbreidingen aan het onderpand, niet zijnde
verbe elingen, die tot het normale of bultengewone
onderhoud van het pand behoren;
de geneente, die zich borg heeft gesield voor de
juiste nakoming van de verplichtingen, welke de
deelnemer blijkens de h5rpotheekakte tegenover het
BouwÍonds heeft, aan het Bouwfonds schrifteiijk
heeft ker-rnis gegeven:
a. dat zij tegen de terugbetaling geen bezwaar heeft;
b. dat de verleende borgtocht zich in de toekomst

ook za1 ui.strekken tot het terugbetaalde bedrag.
de deelnemer van de kosten van de waardevermeer- F.
derende verbeteringen of uitbreidingen tenminste
vljf en twintig procent uit eigen middelen fourneert;
de lening na de terugbetaling niet hoger zal zi)n
dan vijf en zeventig procent van de taxatiewaarde
van het onderpand, nadat de verbeteringen zijn aan-
gebracht;
hierr.egen overigens geen bezwaren bij het Bouw-
fonds bestaan.

Indien tot terugi:etaling als in dit artikel bedoeld wordt
overgegaan, zullen de termijn-betalingen voor rente
en aflossing worden herzien, zodanig dat de lening
binnen de oorspronkelijke overeengekomen tijd za1 zijn
afgelost.

Opeisbaarheitl.

Artikel 10.

Onverminderd het bepaalde in de hypotheekakte en
deze Algemene Bepaiingen is de lening rran de zijde
van het Bouwfonds niet opzegbaar.

De lening is echter met al hetgeen krachtens de voor-
waarden daarvan aan rente, boeten en kosten verschul-
digd is, terstond opeisbaar:

indien de deelnemer en/of onderzetter:
a. niet de nodige achtzaamheid betracht om waarde-

vermindering van het verbondene te voorkomen;
b. de op het verbondene rustende lasten niet tijdig en

op de juiste wijze voldoet;
c. zich langer dan twee maanden van zijn woonplaats

verwijdert, zonder orde op zaken te hebben gesteld;
d. de dilectie, leden van de Raad van Commissarissen

of door deze aangev,rezen personen de toegang tot
het verbondene weigert of zijn medewerking wei-
gert deze personen de gevraagde toegang te ver-
schaffen;

e. onware opgaven heeft verstrekt, welke van nadelige
invloed kunnen zijn op derechtenvanhetBouwÍonds.

f. J.id zijnde va1l een coöperatieve woonvereniging zijn
lidmaatschap opzegt, hieruit wordt ontzet, of het lid-
maatschap casu quo het hieraan verbonden ge-
bruiksrecht overdraagt.

indien de deelnemer en/of onderzetter, de medeschul-
denaar of borg:

a. één of meer der verplichtingen, die hij uit hoofde
van de wet of de overeenkomst tegenover het
Bourvfonds heeft, niet nakomt of overtreedt;

b. boeclelafstand doet, surséance van betaiing aan-
vraagt, in staat van faillissement wordt verklaard;

c. van rechtswege het beheer over zijn vermogen ver-
liest;

d. onder curatele gesteld wordt;
e. overlijdt.
a. indien executoriaal besiag gelegd wordt op één of

meer goederen van de deelnemer of op het verbon-
den onroerend goed;

b. indien enige gemeenschap, waarin de deelnemer
mocht zijn gehuwd, wordt ontbonden.

indien het verbondene:
a. in eigendom overgaat op een derde;
b. geheel of gedeelteiijk teniet gaat of ernstig bescha-

digd wordt;
c. onbervoonbaar wordt verkiaard;
d. door het bevoegde gezag tot onteigening wordt aan-

geurezen;

e. in ec,-r ruilverkaveling wordt begrepen;
f. u-ordt gepiaatst op een monumentenlljst.
indien met betrekking tot het verbondene:
a. een aanschrijving overeenkomstig enig artikel van

de Woningwet betreffende herstelling of verbete-
ring wordt gedaan;

b. een bouwverbod wordt opgelegd;
c. Burgemeester en Wethoudels tot toepassing van ar-

tikel 210 der Gemeentervet mochten overgaan;
d. publieke verkoop r.vordt aangekondigd.

indien - ongeacht of dit aan de deelnemer of aan de
onderzetter bekend was - blijkt, dat er een gebrek
bestaat:

a. in het r-erbonderre;
b. in de titeis van eigendom daarvan;
c. in een huur-, pacht of ander contract of enig zake-

lijk recht met betrekking tot het onderpand,
één en ander voorzover dit van nadelige invloed op de
rechten r-an het Bouwfonds zou kunnen zijn.

indien blijkt, dat op het moment van de hypotheek-
verlening de onderzetter het recht van beschikking
over her onderpand of een gedeelte daarvan geheel of
gedeeltelijk miste.

indien de verleende hypotheek een lagere rang biijkt te
hebben dan is overeengekomen.

indien een voor de hypotheekverlening gevraagde borg-
tochl niet wordt gegeven of een verleende borgtocht
voortijdig r,t ordt beèindigd, zonder dat een andere voor
de directie van het Bouwfonds acceptabele borgsteliing
wordt gegeven.
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J. indien voor het geval het verbondene bestaat in een
recht van erfpacht, opstal, beklemming of dergelijk za-
lijk recht - de eigr,;ldom van appartementen hieron-
der begrepen ---;
a. het betrokken recht vervalt of wordt beëindigd;
b. de onderzetter handelt in strijd met of niet voldoet

aan de verplichtingen voortvloeiende uit de wet, de
betrokken overeenkomst of het betrokken regle-
ment;

c. indien de bepalingen, u,'aaronder het recht is uitge-
geven, worden gewijzigd, zonder dat het Bouwfonds
zich met deze wijziging akkoord heeft verklaard;

d. bij eventuele machtiging van de Kantonrechter, a1s
becioeld in de tweede afdeling van de derde titel
van hei tweede boek van het Burgerlijk Wetboek,
tot enige handeling tegen de wil van het Bouwfonds.

K. indien, voor het geval de deelnemer of onderzetter een
rechtspersoon, een vennootschap van Koophandel of
een maatschap volgens Burgerlijk recht is, deze wordt
ontbonden.

Yerwijl.

Artikel 11.

1. De deelnemer zal bij niet prompte voldoening van het
door hem aan het Bou-,vfonds verschuldigde of bij niet
of niet behoorlijke nakoming van één of meer r,erplich-
tingen tegenover hem, door het enkei r.erloop van de
bepaalde termijn of door het enkele feit der strijdige
handeling of nalatigheid in gebreke zijn, zonder dat
enige ingebrekestelling of andere formaliteit nodig is.

2. Het verwijl, eenmaai ingetreden zijnde, kan met goed-
keuring van het Bouu,'fonds casu quo met betaling van
renten, boeten, kosten en vergoeding van alle schade
weike het Bouu,fonds als gevolg van de niet nakoming
mocht hebben geieden, tvorden gezuiverd.

Saltlo-Biljet.

Artikel 12.

1. Het Bourvfonds za1 de deelnemer telkenjare een saldo-
biljet zenden, vermeldende de restantschuld per één
en dertig december van het voorafgaande jaar. Dit sal-
dobiljet moet, mits dit het juiste bedrag van de lening
op genoemde datum aangeeft door de deelnemer ge-
tekend r.vorden, en binnen veertien dagen na de ver-
zending, naar het kantoor van het Bouwfonds of naar
een door deze aan te wijzen persoon of instelling wor-
den teruggezonden.

2. Reclames in verband met het saldobiljet worden alleen
door het Bouu'fonds in behandeling genomen, indien
deze veertien dagen na de datum van verzending van
het saldobiljet aan haar kenbaar rn,orden gemaakt. Is
binnen deze tijd niet gereclameerd, dan wordt de deel-
nemer met het saldo akkoord te gaan.

3. Bij het niet tijdig getekend terugzenden van een saldo-
biljet verbeurt de deelnemer een boeie van vijf gulden,
tenzij hij binnen de in het tu,-eede 1id vermelde termijn
bericht, zich met het saldo niet te kunnen verenigen."Wordt de reclame afgewezen, dan is een boete van vijf
gulden verschuldigd 'wanneer de deelnemer het saldo-
biljet niet terugzendt, binnen veertien dagen na ver-
zending van het bericht van afwijzing aan hem, tenzij
hij binnen deze tijd een rechtsgeding aanhangig maakt,
en dit geding te zijnen sunste wordt beslist.

Lasten en tselastingen.

Artikel 13.

De deelnemer of onderzetter is verplicht belastingen, grond-
renten, beklemhuren, erfpachtcanons, opstalretributies en
alle andere lasten of verplichtingen op het verbondene
drukkende, tijdig te voldoen en van deze voldoening aan
het Bouwfonds op eerste aanmaning te doen blijken.
Bij gebreke van zodanige betaling is het Bouwfonds gerech-
tigd het verschuldigde te voldoen, \À/aarna het dit met de
eventueel door hem gemaakte kosten op een door hem te
bepalen wijze van de deelnemer kan terugvorderen.

Rechten tegen derden en overdracht in exploitatie.

Artikel 14.

Tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen
het Bouwfonds te eniger tijd terzake van de geldlening met
hypotheeks'ielling of uit welke andere hoofde ook van de
deelnemer te vorderen mocht hebben, draagt de deelnemer,
casu quo de onderzetter, krachtens de onder:tekening der
akte van geldlening met hypotheekstelling aan het Bouw-
fonds in eigendom over:
a. alle rechten, welke hij gedurende de duur der lening op

de huur- of pachtpenningen van het verbonden onroe-
rend goed heeft of zal hebben alsmede a1le andere rech-
ten, welke uit huur- oÍ pachtovereenkomsten betreffen-
de het onderpand mochten voortvloeien;

b. alle rechten, welke hij tegen derden mocht verkrijgen
ingeval van onteigening, ruilverkaveling, tenietgaan of
beschadiging van het verbonden goed, of ingeval van
toepassing der wei van dertien mei negentienhonderd
zeven en twintig (Staatsblad 159) tot opheffing van
privaatrechtelijke belemmerlngen ten aanzien van het
verbondene of een gedeelte daarvan;

c. a1le rechten en vorderingen, welke hij tegen derden
mocht verkri.jgen ui.t hooÍde van beëindiging van het
verbonden zakelijk recht;

d. indien het verbondene een appartement is:
alle rechten en rechtsvorderingen, welke de schulde-
naar enlof de onderzetter terzake van het appartement
mocht hebben of verkrijgen tegen de Vereniging van
Eigenaren, casu quo de gezamenlijke eigenaren van het
gebouw met toebehoren, waar\ran het verbondene deel
uitmaakt.

Artikel 15.

Het Bouwfonds heeft het recht om ingeval van wanpresta-
tie van de deelnemer en/of onderzetter namens deze telkens
en zolang het Bouwfonds dit wenselijk zal achtenl
a. de administratie en exploitatie van het onderpand, zulks

in de ruimste zin genomen, voor zijn rekening te voe-
ren of te doen voeren, met name ook om bestaande
huur- of pachtovereenkomsten te verlengen, op te hef-
fen of te laten ontbinden, zonodig met gerechtelijke ont-
ruiming;

b. nieuu,e huur- of pachtovereenkomsten op door hem te
bedingen voorwaarden aan te gaan;

c. huur- en pachtpenningen te ontvangen en daarvoor
kwijting te verlenen;

d. alle door hem nodig geoordeelde herstellingen en ver-
beteringen aan het onderpand te doen verrichten;

e. aIIe betaiingen terzake van het onderpand te doen, waar-
onder begrepen aflossing van hypothecaire schulden en
schuiden, rvaar\roor beslag is gelegd.

Arti.kel 16.

1. Het Bourn,fonds zal bij toepassing van artikel veertien
en vijftien het door hem ont'rangen bedrag verminderd
met de gemaakte onkosten, respectievelijk het exploita-
tieoverschot in mindering brengen op hetgeen het van
de deelnemer uit hoofde van de overeenkomst van geld-
lening heeft te vorderen.

2. Het Bouwfonds zal aan de deelnemer verantwoording
doen over hetgeen het namens hem op grond van het
bepaalde in artikel veertien en vijftien heeft ontvan-
gen en uitgegeven.

Artikel 17.

1. Ingeval het verbonden onderpand door verwaarlozing
van het onderhoud gevaaï loopt in waarde te dalen,
dan wel $/anneer het Bouwfonds dit in verband met
bijzondere omstandigheden nodig mocht aehten, kan
het de deelnemer verplichten maandelijks, tegelijk met
de betaling van de maandelijkse termijn, een door het
Bouwfonds vast te stelien bedrag op een bijzondere re-
ning bij het Bouwfonds te storten.

2. Het Bouwfonds zal het op deze rekening staande bedrag
mogen verrekenen met al hetgeen het uit welken hoof-
de ook van de deelnemer te vorderen zal hebben.

!



3. De deelnemer heeft echter, voorzover niet anders wordt
overeengekomen, het recht telkens met tussenpozen van
een.jaar, -uit het door hem op de bedoelde reÉening ge_
storte bedrag nota's wegens aan het verbond", oiaËi-pand verrichte onderhoudswerkzaamheden te voldoen.

4. Het Bouwfonds heeft de bevoegdheid, wanneer het dit
nodig. oordeelt, voor rekening van d'e deelnemer ver-
beteringen en herstellingen aan het verbonden onder_
pand aan te- brengen of te doen aanbrengen en te dier
zake g_emaakte kosten in mindering te biengen op het
-op-de_bijzondere rekening gestorte bedrag. Oé in ait na
bedoelde kosten mogen eititeq in geen gévai het óp dÀ
bdzondere rekening gestorte bedràg ovértreffen. '

Brand- en stormschadeverzekering.

Artikel 18.

1, Het verbondene wordt door of vanu/ege het Bouwfonds
tegen brand- en storrnschade verzekerd.
De kosten en lremiën van deze verzekering komen ten
laste van de deelnemer en moeten d.oor óeze op een
door het BouwÍonds te bepalen wijze aan hem wïrden
terugbetaald.
D.e verzekering_gesctriedt tot een bedrag, tenminste ge_
lijk aan de herbouwkosten van het verbondene.
Het originele bewijs van de verzekering blijft onder
berusting van het Bouwfonds.

2. I_ngeval van schade worden de assurantie-penningen
door het Bouwfonds geïnd, dat deze za1 aanrrienden-tot
herstel van het onderpand, Zolang de verzekeringspen-
Singgn hiervoor nog niet zljn aaÀgewend, strekklen zij
het Bouwfonds tot meerdere zekeiheid voor de nako-_
ming- van de verplichtingen, welke de deelnemer opgrond van hel! bepaalde in de akte van geldlening te--
genover het Bouwfonds heeft.

3. Het Bouwfonds is onherroepelijk gemachtigd om in ge-
val van schade aan het verbondene, met dà verzekeràar
de schade te regelen, met deze voor rekening van de
deelnemer te procederen en naar goeddunken dadingen
aan te gaan,

4. Zonder goedkeuring van het Bouwfonds zal de verze_
kerde zelf geen regeling met de verzeker"*, ..rog"r,
treffen.

5. Indien het verbondene een appartement is, gelden dei!, dit artikel opgenomen bepalingen slechts' v-oor zover
zij niet in sirijd_zijn met he1 reglement van splitsing. In
geva,l van schade komen de verzekeringspeÀningeí in
de plaats van de onderzetting en treedt -trèt Sourítonds
geheel in de rechten van de onderzetter.

Instandhouding onderpand.

Artikel 19.

1. De verbonden goede_ren zullen in elk opzicht in goede
staat van onderhoud moeten worden gèhouden. -

2. Zij zrallen zonder schriftelijke toestemming van het
Bouwfonds niet van aard _of bestemming vera*nderd mo_gen worden, noeh worden- verbouwd, in deten gesplitst
of met een ander perc-eel verenigd, uitgekleid] uitge_
veend, afgegraven, gesloopt, of op andere wijie döor
toedoen of gedogen van de deelnemer en/of onàerzetter
rn waarde worden verminderd, noch worden bezwaard
met erfdienstbaarheden of andere zakelijke rechten.

3. Het Bouwfonds heeft het recht te allen tijde de ver-
bonden g_oederen door een door hem aan te"wgzé" pài_
soo.n- te doen opnemen en zich te overtuigen öf ieti instrijd met dit artikel is geschied of naseÉten
De deelnemer en/of onderzetter is verpficht zijn mede_
werking te verlenen_ om bedoelde pers-oon voor die op-
neming toegang tot het onderpand-te verschaffen.

Iferschatting.

Artikel 20.

Het Bouwfonds heeft te allen tljde het recht om het ver-
bonden goed op kosten van de deelnemer aan een herschat-
ling te onderwerpe! door een deskundige, door en vailMege
het Bouwfonds te benoemen.

Wanneer volggns het oordeel van deze deskund.ige het on-
$grpand ten tijde van de herschatting minder waàrd is dan
éénhonderd vijf en twintig procent van het d.oor de dàel-
nemer nog aan het Bouwfonds verschuldigde, heeft het
Bouwfonds het recht een verhoogde aflossing te vorderen.

Verkoop en executie.

Artikel 21.

1. Bij niet dadelijke voldoening door de deelnemer van
een opeisbare verplichting is het Bouwfonds onherroe-pelijk gemachtigd, met het recht van substitutie:
a. om het verbondene geheel of gedeeitelijk in het

openbaar ten overstaan van een notarii te doen
verkopen;

b. de tijd, de plaats, de wijze en de voorwaarden der
veiling te regelen, desnoods met ophouding in enige
veiling en mei het recht de veiling op eenlater tijó-
stip te hervatten;

c. het bedrag der door de koper te betalen veilings-
kosten vast te stellen;

d. eifdienstbaarheden te vestigen;
e. een datum van aanvaarding vast te stellen en te be-

palen, _dat _op die datum en daarna de koper het
verkochte door de deelnemer en/of ond.erzetter, of
diens rechtverkrijgende zal kunnen doen ontrui-
men, desnoods met behulp van de sterke arm, zulks
uit kracht van de grosse der veilingsakte op kosten
van de deelnemer zonder rechterlijke tussènkomst;

f. de koopsom te ontvangen, daarvoor te kwiteren en
het verkochte te leveren;

g. uit de opbrengst te verhalen a1 hetgeen de deelne-
meï aan het Bouwfonds verschuldigd is, onder ver-
plichting om uit een eventueel overschot te voldoen
borgen, die door voldoening van een gedeelte van
het door de deelnemer verschuldigde, gedeeltelijk in
de rechten van het Bouwfonds zijn getreden én,/of
eventueel verdere hypothecaire schuldeisers of be-
slagleggers;

h. bij gebreke van betaling der kooppenningen of van
de terzake der veiling verschuldigde kósten, om-
trent welke laatste zij geen verantwoording aan de
deelnemer verschuldigd zal zijn, alle maàtregelen
te nemen, welke_zrj-n belang zal meebrengen, àaar-
onder begrepen de bevoegdheid de koper in rechten
te vervolgen, ontbinding van de koop aI dan niet
met schadevergoeding te vorderen of de koop als
ontbonden te beschouwen en tot herveiling ovèr te
gaan.

2. Het verbonden goed moet, indien het verbondene krach-
tens onherroepelijke volmacht of bij executie wordt ver-
kocht, -gedurende de tijd, dat het ten verkoop zal zljn
aangeslagen, volgens de regels van het plaatietijk ge-
bruik, en, indien deze niet vaststaan of hierover gesctril
bestaat tenminste twee dagen van elke week ged.urende
vier uren (één en ander door het Bouwfonds te bepa-
len) ter bezichtiging van gegadigden worden gestéld.

3. De verkoop krachtens onherroepelijke volmacht van een
gedeelte van het verbonden goed sluit de bevoegdheid
tot verkoop van het overige gedeelte niet uit.

Huurbeiling.

Artikel 22.

De verbonden onroerende goederen zullen zonder schrifte-lijke toestemming, van het Bouwfonds niet mogen worden
verhuurd, verpaeht of onder andere titel in lebruik ge-
geven. Het Bouwfonds kan aan zijn toestemming de voór-
waarde verbinden dat de te bedingen huurprijs-niet lager
gng_zijn_.dan een door hem geadviseerd minimumbedrag.
Zonder die schriftelijke toestemming kan niet:
a. een beding van optiejaren worden gemaakt;
b. over te vervallen huur- of pachtpenningen of andere

inkomsten het onderpand betreffende (door uitstel van
betaling, cessie, verpanding of afstand) word.en be-
schikt;

c. eni_ge vooruitbetating van huur- of pachtpenningen of
andere inkomsten worden bedongen of ontvangen;



d. een waarborgsom door de deelnemer en/of onder-
zetter van de huurder of de pachter in ontvangst
worden genomen.

Verbod van zuivering

Artikel 23.

Bij wiltige verkoop, anders dan krachtens artikei 1223
van het Burgerlijk Wetboek, kan geen zuivering ge-
schieden.

Tijtlsbepalingen

Artikel 24.

Alie tijdsbepalingen worden geacht te zijn gemaakt in
het belang van beide partijen.

Xloofrlelijk- en ondeelbaarheitl.

Artikel 25.

Indien twee of meer peïsonen zích, uit welken hoofde
ook en o.o welke wijze ook, tezamen als schuldenaren
tegenover het Bour,vfonds verbonCen hebben, zíjn zij
steeds hoofdelijk aansprakelijk.

Kosten.

Artikel 25

Ten laste van de deelnemer komen de navolgende kos-
ten. zelfs indien deze volgens de rvet ten laste r,an het

Bouwfonds zouden zijn, te weten:
a. die van de akte van geldlening met hypotheekstel-

ling en die van de grosse dier akte;
b. die van inschrijving ten hypotheekkantore, van ver-

nieuwing en verbetering dier inschrijving;
c. die van royement van inschrijving;
d. die van de staten van inschrijving en andere stuk-

ken, waarvan de overlegging door het Bouwfonds
mocht worden verlangd;

e. die van taxatie bij het aangaan van- of tijdens de
lening;

f. die rvaartoe de overeenkomst van geldlening met
hypotheekstelling aanieiding mocht geven, daaronder
bègrepen de kosten welke het Bouvrfonds tot behoud
of ter uitoefening zijner rechten mocht maken a1s-
mede die van opeising of ontruiming van het pand.

Verder komen ten laste van de deelnemer alle belas-
tingen, welke nu of later bij de terugbetaling van de
hoofdsom of de betaling van de rente geheven mochten
worden.

Overlegging van bescheiden.

Artikel 27.

De stukken, welke eventueel na het verlijden der hy-
potheekakte door het Bouwfonds ter controle of ter be-
waring worden opgevraagd, moeten binnen acht dagen
na de opvraging in het bezit van het Bour,vfonds wordeu
gesteld.
Èi; niet of niet-tijdige nakoming van deze verplichting
is de deelnemer een onmiddellijk opeisbare boete van
vijf gulden aan het Bouwfonds verschuldigd.



Hyp. nr.

FORMULIER A

N,!Í, Elouwtond:s Nedentranclse Gerneentëla
AANVRAGE HYPOTHECAIRE LENING -

r. a. I\-aam en vooiflemen (voluit)

&. §Toonplaats en adres Tel. nr.:

r. Geboortedatum en -plaats

r/. Reroep (duidelijk omschrijvcn)

e. '§?'erkgever Tel. nr.:| 
,.0.u nrI m a. afdelingf. Deelnemer/Geen deelncmer

:" a. Huwelijkse staat: ongehurvd/gehuwd in gemeensci-rap van goederen/gehuwd op huwelijkse voorwaarden

É. Is het de becloeling, dat ele woning op
dan de aanvrager ?

c. Zo ja, op wiens naam?
(Voor deze derde dient een forrnulier A te worden ingevuld)

/. Naam en voornamen (a.s.) echtgenote
(voluit)(a^s) echtgelogl

naam kernrt r'rrn een ander

e. Gcboo;tedaburn en -pJaals

f. Beroep

g. Is de deelnemer of diens echtgenote reeds eerder gehuwd geweest?
7n ja, wie?

i. §í'at is de oorzaak van de ontbinding van drt huwelijk?

z. Bestaat t.a.v. dit huweiijk een onverdeelde boedei?
-i

l

overlij den/scheiding

f. §Tanneer zal deze gescheiden worden?

A, Z4" er in deze boedel minderjarige kinderen deelgerechtigd?

l. Zljn er kinderen uit het huidige hu*.elijk?
(gcslacht, leeftijd en beroep)

I
2

3

4

5

6

7
I

m. Zijn er kinderen uit een vorig huwelijk van u of van uw echtgenote?
(invullen alsvoren)

a. \Yelke kinderen zijn inwonendT No's

a. §7elke kinderen zijn medeverdienend? No's

p" Draagt u nog bij in de onderhoudskosten van uitwonende kinderen?

3" a. Wat is het inkomen van de man? (bruto, zonder kinderbijslag) per week,/maanàljaar f
b. Wat is het inkomen van de vrouw? per week/rnaandljaar f
r-. §[at is het inkornen van de kinderen? per week/-maandljax .f

/. Sinds wanneer bent u in dienst bij uw huidige werkgever?

e" Hebt ri behalve het door u opgegeven normale inkomen nog andere
inkomsten, zoals tantième, e.d. ?

JalNeen
Te stellen op / per jaar

f. Verwacht u dat uw inkomen in de komende jaren nog zal stijgen? JaiNeen
À{et ongeveer / per jaar

g. Hebt u recht op pensioen? Zo je, op grond van welke regeling?

* Indien geen gebruik wordt gemaakt van eeo hypothecaire lening van het Bouwfonds,
kan worden volstaan met het inl'ullen van de vragen r, z, )p, 4a en 6.

'I 1-45-'l 1ó5

z.a.z.



l:. Kas- en banksaldo
Effccten
Onroerende goecieren
I{ypotheken u/g

Hebt u schulden ?

Zo ja, welke en hoeveel 7

t) hypotheek (indien eeo Bolrwfondshypotheek, s.v.p. hyp.numm:r
z) geleend vermelden)
s) afbetalingscontracten

i, Hebt u polissen levensverzekering? Zo ja, opgave van het verzekerd
bedrag, aard der verzekering, maatscirappij, premie en datum van
uitkering.

È. Hoeveel kunt u met inbegrip van de kosten van uw bouwterrein
als eerste storting maximaal fourneren?
(lltj een hogere eerste storting wordt de later te betalcn marndeli.jkse
terrnijn iage r !)

/. Kunt u dit bedrag geheel uit eigen middelen storten ?

z. §flordt u dit bedrag geschonken bv. door familie?

JalNeen

JalNeen

,. Ontvangt u dit bedrag ter leen 7

Zo ja, vao wie?
IJn wat zijn de voorwaarden, waaronder u deze lening wordt verstrekt?

JalNeen

a, §íelk bedrag hebt u verder nog beschikbaar voor de inrichting van
uw woning?

p. \7enst u de woning contarit te betalen?

4. a. Indien de door u te bouwen woning deel uitmaakt vàn eefl complex,
welk complex en welk nurlmer wenst u?

à, Hoe hoog is de lening die u wenst te ontvangen ?

5. a. Gedurende welk tijdvak wenst u,,ru,iening af te lossenT
(De rnaxrm.ril loopiijd is 3o jaar.)

6. Indicn de bouwkandidaal een firma of andere instelling is, op te

Seven:
Wal is de rechtsvorm? §íie is bevoegd de kandidaat te verbinden?
(statuten en uittreksel Handelsregister bijsluiten)

N.B. Het BouwÍonds zal geacht worden niet bekend te zijn met latere wijzigingen van de inschrijving in het Handels-
register, noch met intrekking van procuraties of lastgevingen.
Indien de kandidaat een maatschap of een vennootschap volgens burgerlijk recht is, zullen alle vennoten geacht worden
voor of namens de maatschap of vennootschap in rechten te mogen optreden, gelden in ontvangst te mogen nemen en
hiervoor rechtsgeldig kwijting te geven of op welke andere manier ook daden van eigendom te mogen verrichten.
Op bovenstaande zal een uitzondering worden gemaakt, indien de vennoten van een afwijkende regeling schriftelijk
mededeling hebben gedaan aan het Bouwfonds en zij van het Bouwfonds berieht hebben ontvangen, dat dit van de
afwijkende regeling heeft kennis genomen.

Bovenstaande vragen heb ik naar waarheid beantwoord. Ik heb er geen bezwaar tegen dat de door mij verstrekte
gegevens, voor zover ze van belang zijn voor het beoordelen van de hypotheekaanvraag, bij mijn werkgever worden
geverifiëerd.

,de 19.. (handtekening)

De ondergetekenden, leden van de plaatselijke commissie, verirlaren, dat zij zich er zoveel mogelijk van hebben over-
tuigd, dai de vermelde gegevens juist zijn.
Zij verklaren de aanvrager te kennen en van mening te zijn, dat de aanvrager zijn verplichtingen in de toekomst
goed za1 nahomen.
Bijzonderheden:

De leden van de plaatselijke commissie,
, voorzitter
, secretaris
, lid
, lid

Burgemeester en Wethouders van de gemeente verklaren:
1. dat de opgaven va4 de bouwkandidaat voor zover hun bekend, juist zijn;
2. in princi^pé bereid tó zijn de bouwkandidaat toestemming te veilènen de te bouwen woning te.betrekken;
3. in principe bereid te zijn aan de Raad t.z.t. voor te stellen de juiste betaling van rente en aflossing van een door het

Bouwfonds aan de bouwkandidaat te verstrekken lening te garanderen.

,de 19.., burgemeester , secretaris



VERZOEK TOT INSCHRIJVING

als lid bii de Coöperatieve Woonvereniging, yoor Personeel van Handel en Nijverheid

G.A. gevestigd te

Naarn:

Voornaam (i,oluit)

geboren d.d.

Beroep

s!s9!.4 )
Fluwelijksstaat geh.*-lq Sgqtv. goed t)

geh. op huw" voorw. r)
Naam echtgenote

Werkgever t)

te

Ik verzoek u

vrii 1) '. 'mii als -,' ,I lid in te schrijven voor woning' gebonderl l)
no. ... .. . ais bedoeld op de situatietekening van de vereniging r)

(adres) t)
welke woaing ten name van de vereniging is (wordt) gesteld.

À[ijn claimhouder is t)

Deze aanvraas heeft betrekking op
een ovetname van 2)

e€a eerste uitgifte i)

De statuten van de vereniging zijn mij bekend en ik weet, dat deze en, indien de woning nog niet gereed is,

tevens de voor de bouw geldende Algemene Bepalingen inzake Bouwbemiddeling, waaronder mei name de be-

oalingen terzake de waarborgsom op mij van toepassing zr)n, zodra ik als 1id ben toegelaten.

De beraling van het lidmaatsrhap geschiedt #*, .* ,i#ifl!!l!1!
Voor hei verkrijgen vail een lening heb ik een a fo.lr.,uii". ingediend bij de N.V. Bouwfonds Nederlandse

Gemeenten.

t.; docrhalcn l:etgecn nict van toernssing is:
:) indien het lidn'raatschap van een ander iid is gekocht,

dient hier cle naam van dit lid te worden ingevuid
en dient de koopacte te worden or.ergelegd.

Niet toegelater.r

Toeg-eiatenaa.

Ingeschreven in ledenregister d.d.

Paf. secr.

, d.d.

(handtekening)

Verklaring claimhouder

De aanvrager is in mijn dienst en wcrdt door mij ais lid voorgesteld voor de verlangde woning waarop ik het

claimrechi bezit.

LO-U2

44-64-166

De claimhouder,




