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BIJZONDERE BEPALINGEN EN BEDINGEN
1.

Aanleg inrit
Door en op kosten van de verkoper zal tot de erfgrens van het verkochte:
- aan de Westersingel een inrit tot een breedte van maximaal 3 meter worden aangelegd;
-voor de woningen aan de Tichelplaats een inrit tot een breedte van maximaal 3 meter worden aangelegd. Verbreding van de inrit is mogelijk tot
maximaal 4 meter op kosten van de koper;
- voor de twee westelijk gelegen woningen aan de Fivelkade een inrit worden aangelegd waarvan de breedte nader in het werk wordt bepaald.
Het aanleggen van de inritten geschiedt tijdens het woonrijp maken. Tot
dat moment wordt eerst puinrit aangelegd.

2.

Fundering
Bij de fundering van de op het verkochte te bouwen woning is koper gehouden schroefpalen toe te passen. Het is koper niet toegestaan te heien.

3.

Verplichtingen
In verband met het bepaalde in artikel 3.12. van de Algemene Uitgifte
voorwaarden van onroerende zaken worden de artikelen 2.13., 3.3., 3.4.,
3.7 en 3.12. als kettingbeding aangewezen.

4.

Overhang.
Struik-, heester- en/of boombeplanting, grenzend aan de openbare weg dienen op een zodanige afstand te worden geplant dat er geen overhang mag
ontstaan op het in gemeente Appingedam zijnde eigendom.

5.

Schoonwaterafvoer.
Er is een verplichte aansluiting op het gemeentelijk schoonwaterriool.

6.

Sloot
De eigendomsgrens van de woningen aan de Fivelkade die grenzen aan de
sloot ligt in het hart van de sloot. Het onderhoud van de volledige sloot
is voor de koper.

7.

Voetgangersbruggetje
Voor elk van de woningen aan de Fivelkade wordt door en voor rekening van
de verkoper een voetgangersbruggetje gerealiseerd over de sloot. Het voetgangersbruggetje, inclusief de landhoofden/opleggers aan weerszijden, komen in eigendom en onderhoud van de koper.

8.

Verplichtingen.
In verband met het bepaalde in artikel 3.12. van de Algemene Uitgiftevoorwaarden van onroerende zaken worden de artikelen 2.13., 3.3., 3.4., 3.7 en
3.12. van de Algemene uitgiftevoorwaarden van onroerende zaken en de artikelen 2 tot en met 7 van de Bijzondere Bepalingen en Bedingen als kettingbeding dan wel als kwalitatieve verplichting aangewezen en dienen als zodanig te worden opgenomen in de betreffende akte van levering.

9.

Termijnen.
Voor de in de artikelen 2.2.a. en 2.12.a. van de Algemene Uitgiftevoorwaarden van onroerende zaken genoemde termijnen van "twee maanden" en
"twee maanden" dient te worden gelezen "zes maanden" en "zes maanden".

10.

Ontbindingsrecht.
Op grond van de wet heeft de koper een bedenktijd van 3 dagen (waarvan minimaal 2 werkdagen), gerekend vanaf het moment waarop de koper een ondertekend exemplaar van de koopovereenkomst heeft ontvangen.
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11.

Verkoop eigen woning.
Indien binnen zes maanden na het besluit van het college van burgemeester
en wethouders nog niet is voldaan aan de ontbindende voorwaarde met betrekking tot de verkoop van de woning, kan de verkoper door een zodanige
mededeling aan de koper bepalen dat de betreffende voorwaarde niet meer
zal worden vervuld, waarna de overeenkomst wordt geacht te zijn ontbonden.
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