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 Oprichting stichting@ 
 
 
Vandaag, twaalf juli tweeduizend vijf, 
verscheen voor mij, mr. Alexander Jan Willem Marie van Hengstum, notaris gevestigd te 
Hilversum: 
de heer mr. Bas Leenders, werkzaam onder mijn verantwoordelijkheid, kantooradres: 
Melkpad 28, 1217 KD Hilversum, geboren te Tiel op twee april negentienhonderd vijfen-
zeventig, ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de verenigingen met 
volledige rechtsbevoegdheid: 
1. Bewonersvereniging “Leebrug” gevestigd te Houten, adres 3991 PJ Houten, Langs-

hout 55, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30165717; 
2.  Bewonersvereniging Schonauwen II,  gevestigd te Houten, adres 3991 RN Houten, 

Donjonmuur 5, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30195335. 
Van de volmachtverlening blijkt uit twee bestuursbesluiten van de genoemde verenigin-
gen die aan deze akte worden gehecht; van het bestaan van de volmachten is mij notaris 
genoegzaam gebleken. 
De comparant verklaarde op te richten een stichting en voor deze stichting vast te stellen 
de volgende 
STATUTEN 
Naam en zetel 
Artikel 1 
De stichting draagt de naam Stichting Actie Giga Joule en is gevestigd in de gemeente 
Houten. 
Doel 
Artikel 2 
1. De stichting heeft ten doel: 
 a. een structurele verlaging van de tarieven die de naamloze vennootschap  N.V. 

Eneco, gevestigd te Rotterdam, adres 3072 AP Rotterdam, Wilhelminakade 955, 
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24246970, dan wel (één van) 
vennootschappen behorende tot het concern “Eneco”, dan wel haar of hun 
rechtsvoorgangers en/of opvolgers, - hierna zowel afzonderlijk als samen te 
noemen: Eneco – aan haar of hun afnemers in rekening brengt/brengen casu 
quo bracht/brachten voor “Warmte”, te weten de productie en/of het transport 
en/of de levering casu quo ter beschikkingstelling van thermisch vermogen voor 
ruimteverwarming en/of warmtapwater, inclusief hieraan gerelateerde produc-
ten en diensten zoals ondermeer bemetering, de koop en verkoop  en de huur en 
verhuur van installaties en dergelijke, alles in de ruimste zin des woords, zodanig 
dat voor de afnemer de integrale kosten van “Warmte”, niet hoger zijn dan in 
een situatie waarbij men voorzien zou zijn van een eigen gasaansluiting, een 
hoog rendements-centraleverwarmingsketel en een eigen gaskookplaat; 

 b. het ter verdeling onder de gedupeerde afnemers van warmte verkrijgen van een 
financiële compensatie voor het nadeel dat deze hebben geleden en/of nog zul-
len gaan lijden door een te hoge tariefstelling; 
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 c. verbetering van een algehele rechtspositie van de afnemers van warmte, met 

name gelet op de steeds verdere liberalisering van de energiemarkt; 
 d. het behartigen van de belangen van haar deelnemers op het gebied van energie-

voorziening in het algemeen. 
2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het uiteindelijk ten behoeve van haar 

deelnemers: 
 a. aangaan van een deelnemingsovereenkomst met iedere deelnemer afzonderlijk 

waarin onder meer de vordering van deze deelnemer tot vergoeding van de door 
hem geleden en/of nog te lijden schade, veroorzaakt door een te hoge tariefstel-
ling voor de levering van “warmte”, aan de stichting ten titel van incasso wordt 
overgedragen; 

 b. voeren van overleg met Eneco en/of andere betrokkenen; 
 c. zo nodig in rechte optreden tegen Eneco en/of andere betrokkenen; 
 d. aangaan van een vaststellingsovereenkomst met Eneco en/of overige betrokke-

nen – hierna te noemen: de vaststellingsovereenkomst –, tot gehele of gedeelte-
lijke voldoening van de door de deelnemers aan de stichting overgedragen vor-
deringen; 

 e. innen van uitkeringen uit hoofde van de sub a vermelde vorderingen, te verstrek-
ken door Eneco en/of overige betrokkenen op grond van een gerechtelijke uit-
spraak of de vaststellingsovereenkomst; 

 f. verdelen van de geïnde uitkeringen als vermeld sub e onder haar deelnemers ten 
titel van betaling van de door hen aan de stichting overdragen vorderingen, 
zulks overeenkomstig een door het bestuur bij reglement vast te stellen verdeel-
sleutel, waarbij onder meer rekening zal worden gehouden met: 

  - de grootte van de door de deelnemer aan de stichting overgedragen vorde-
ring; 

  - het moment van het aangaan van de sub a vermelde deelnemingsovereen-
komst; 

  - de bijdrage(n) die een deelnemer aan de stichting heeft betaald ter bestrij-
ding van de kosten van de stichting inzake juridische procedures en onder-
handelingen met Eneco en/of andere betrokkenen; 

 g. voorts alles te doen wat zij wenselijk acht ter bereiking van haar doel. 
Vermogen 
Artikel 3 
1. Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt ge-

vormd door: 
 a. een bijdrage van de genoemde bewonersverenigingen Leebrug en Schonauwen II 

uit hoofde van geldlening; 
 b. bijdragen van de gemeente Houten; 
 c. verplichte en andere bijdragen van de deelnemers ter bestrijding van de kosten 

van de stichting. De hoogte van de verplichte bijdrage wordt door het bestuur 
vastgesteld; de hoogte van andere bijdragen wordt door het bestuur voorgesteld 
en door de vergadering van deelnemers vastgesteld; 

 d. vrijwillige bijdrage van deelnemers, derden of donateurs; 
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 e. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 
2. De stichting beoogt niet het maken van winst. 
Bestuur; samenstelling, benoeming en ontslag 
Artikel 4 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen 
 Het aantal bestuurders is bij de oprichting drie  en wordt nader bepaald door het 

bestuur. 
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmees-

ter, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester aan. 
3. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 
4. De bestuurders worden benoemd door het bestuur; in afwijking hiervan worden de 

eerste bestuurders door de oprichters benoemd bij de oprichtingsakte. 
 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, bij voorkeur reeds enige tijd voor 

het ontstaan daarvan. 
5. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. 
6. Een bestuurder defungeert: 
 a. door zijn overlijden; 
 b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling verkrijgt of wordt 

toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling; 
 c. door zijn ondercuratelestelling; 
 d. door zijn aftreden, mits daarvan schriftelijk blijkt; 
 e. door zijn ontslag door de rechtbank; 
 f. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen. 
  Het desbetreffende besluit behoeft eenstemmigheid van alle andere bestuurders 

dan de betrokkene in een vergadering waarin hetzij alle bestuurders hetzij alle 
bestuurders behalve de betrokkene, aanwezig zijn dan wel vertegenwoordigd 
worden. 

7. Een bestuurder kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste twee maan-
den worden geschorst; voor een desbetreffend besluit gelden dezelfde vereisten als 
voor een besluit tot ontslag van een bestuurder. 

Bestuur; taak en bevoegdheden 
Artikel 5 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
2. Het bestuur heeft al die taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens deze statu-

ten aan anderen zijn toegekend. 
3. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, in het bijzonder 

tot: 
 a. het in rechte optreden; 
 b. het aangaan van de vaststellingsovereenkomst doch niet dan na verkregen goed-

keuring van de vergadering van deelnemers; 
 c. tot het vaststellen van de verdeelsleutel als bedoeld in artikel 2 lid 2 letter f, 
met inachtneming evenwel van het bepaalde in het volgende lid. 
4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van 
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overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een 
schuld van een ander verbindt. 

Bestuur; vertegenwoordiging 
Artikel 6 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders voort-

vloeit. 
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee gezamenlijk 

handelende bestuurders. 
3. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer der be-

stuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te 
vertegenwoordigen. 

Bestuur; werkwijze 
Artikel 7 
1. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle 

besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. 

 Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen 
bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. 

 Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte 
meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste 
aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 

2. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits 
alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen 
van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan geno-
men, indien de volstrekte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal be-
stuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard. 

 Besluitvorming terzake van ontslag of schorsing van een bestuurder kan slechts in 
een vergadering plaatsvinden. 

 Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerst-
volgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt 
vermeld. 

3. De voorzitter en tenminste twee der overige bestuurders zijn gelijkelijk bevoegd ver-
gaderingen van het bestuur bijeen te roepen. 

4. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt -door de in het 
voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris- schrif-
telijk op een termijn van tenminste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen 
onderwerpen. 

 De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te 
bepalen door degene die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen. 

 Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur 
niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een of meer bestuurders zich daarte-
gen ter vergadering verzetten. 

5. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die 
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daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. 
 Een bestuurder kan zich ter vergadering door een gemachtigde doen vertegenwoor-

digen. 
6. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de 

vergadering zelf in haar leiding. 
 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de ver-

gadering worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer bestuurders 
zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden. 

 Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel over 
de uitslag van een stemming is beslissend. 

 Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd 
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

7. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden 
door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aange-
wezen persoon. 

 De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten 
blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. 

Deelnemers 
Artikel 8 
1. De stichting kent deelnemers, welke gezamenlijk de vergadering van deelnemers 

vormen. 
2. Deelnemers kunnen slechts zijn, zij die: 
 a. als natuurlijk persoon of rechtspersoon woonachtig of gevestigd zijn of zijn ge-

weest in de gemeente Houten en contractueel afnemer zijn of zijn geweest van 
“warmte” geleverd door Eneco; 

 b. als natuurlijk persoon of rechtspersoon woonachtig of gevestigd zijn of  zijn 
geweest anders dan in de gemeente Houten doch wel in het verzorgingsgebied 
van Eneco en die in een vergelijkbare rechtspositie ten opzicht van Eneco verke-
ren als de sub a bedoelde (rechts)personen,  één en ander ter beoordeling van 
het bestuur; 

 c. een deelnemingsovereenkomst met de stichting zijn aangegaan, in welke deel-
nemingsovereenkomst nadere voorwaarden van formele aard zijn opgenomen, 
door het aangaan van welke overeenkomst en mededeling daarvan aan Eneco 
en/of overige betrokkenen hun vordering als bedoeld in artikel 2, tweede lid let-
ter a, aan de stichting is overgedragen. 

3. Het bestuur beslist over de toelating van deelnemers. 
4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle deelnemers 

worden vermeld. 
5. Deelnemers zijn jegens de stichting gehouden tot betaling van de in artikel 3 letter c 

bedoelde bijdragen. 
6. Het zijn van deelnemer eindigt: 
 a.  door schriftelijke opzegging door de deelnemer; 
 b. door opzegging door het bestuur wegens handelen in strijd met de deelnemings-

overeenkomst, zulks uitsluitend ter beoordeling door het bestuur; 
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 c. door opzegging door het bestuur om andere gewichtige redenen, dat daartoe 

slechts kan besluiten met een meerderheid van twee/derde van het aantal stem-
men, uitgebracht in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn of 
vertegenwoordigd zijn; 

 d. door beëindiging van de deelnemingsovereenkomst; 
 e. door het niet betalen van de in artikel 3 letter c bedoelde bijdragen. 
7. Indien het deelnemerschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de 

voor dat jaar vastgestelde bijdrage als bedoeld in artikel 3 letter c voor het geheel 
verschuldigd. 

Vergaderingen van deelnemers 
Artikel 9 
1. Vergadering van deelnemers worden gehouden zo dikwijls het bestuur een vergade-

ring van deelnemers bijeenroept. 
2. De bijeenroeping tot een vergadering van deelnemers geschiedt door het bestuur, en 

wel schriftelijk onder de opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn 
van ten minste zeven dagen. 

3. Vergaderingen van deelnemers worden gehouden ter plaatse te bepalen door het 
bestuur. 

4. Toegang tot vergadering van deelnemers hebben alle deelnemers en alle bestuursle-
den. Deelnemers kunnen zich ter vergadering krachtens schriftelijke, naar het oordeel 
van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht doen vertegenwoordigen. 
Een deelnemer kan maximaal twee andere deelnemers als gevolmachtigde vertegen-
woordigen. De beperking als in de vorige zin bedoeld geldt niet voor een bestuurslid. 

5. De vergadering van deelnemers worden geleid door de voorzitter van het bestuur, die 
een persoon aanwijst die het verhandelde in de vergadering notuleert. Als de voorzit-
ter afwezig is dan wordt de vergadering geleid door en geschiedt de aanwijzing door 
het bestuurslid dat daartoe wordt aangewezen door de aanwezige bestuursleden. 

6. De vergadering van deelnemers kan uitsluitend voor alle deelnemers bindende beslui-
ten nemen in de gevallen waarin bij dezer statuten dan wel bij nader vast te stellen 
reglementen aan haar als orgaan van de stichting besluitvormende bevoegdheden is 
toegekend. Alsdan vindt het overigens in artikel 7 over de besluitvorming van het be-
stuur van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een besluit tot: 

 a. vaststelling van de bijdragen als bedoeld in artikel 3 letter c slechts kan worden 
genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen; 

 b. goedkeuring van het in artikel 5 derde lid letter b bedoelde besluit van het be-
stuur tot het aangaan van de vaststellingsovereenkomst slechts kan worden ge-
nomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, uit-
gebracht in een vergadering waarin ten minste de helft van het totaal aantal 
deelnemers aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in de vergadering niet ten min-
ste de helft van het totaal aantal deelnemers aanwezig of vertegenwoordigd, 
dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, niet eerder dan negen dagen 
en niet later dan dertig dagen na de eerste vergadering. In de tweede vergade-
ring kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers 
rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde 
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was, worden besloten mits met een meerderheid van twee/derde van de uitge-
brachte stemmen; 

 c. goedkeuring van het in artikel 11 tweede lid bedoelde besluit van het bestuur 
tot wijziging van deze statuten slechts kan worden genomen met een meerder-
heid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

Boekhouding, boekjaar, jaarstukken 
Artikel 10 
1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen over de vermo-

genstoestand van de stichting dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen 
van de stichting kunnen worden gekend. 

 Deze boekhouding geschiedt door de zorg van de penningmeester. 
2. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar; het eerste boekjaar 

eindigt ultimo tweeduizend vijf 
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een 

balans en een staat van baten en lasten van de stichting, alsmede een verslag om-
trent haar werkzaamheden op te  maken. 

4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in het derde lid bedoelde stukken 
over te gaan, deze doen onderzoeken door een door hen aan te wijzen accountant of 
door een commissie bestaande uit ten minste twee deelnemers die als zodanig door 
het bestuur uit de deelnemers zijn benoemd. Deze commissie onderzoekt de rekening 
en verantwoording die door het bestuur wordt afgelegd en brengt de vergadering van 
deelnemers verslag van haar bevindingen uit.  

 Als dit onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, kan de commissie zich 
door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht de commissie alle door 
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te 
tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de stichting te verschaffen.  

 De commissie kan zowel door het bestuur als door de vergadering van deelnemers 
van haar taak worden ontheven, maar uitsluitend door de benoeming van een nieuwe 
commissie met dezelfde taak.  

5. De in het derde en vierde lid bedoelde stukken liggen ten kantore van de stichting ter 
inzage voor de deelnemers.  

6. Het bestuur is verplicht de in de voorafgaande leden bedoelde bescheiden zeven jaar 
lang te bewaren. 

Statutenwijziging 
Artikel 11 
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen doch niet dan na verkregen goedkeu-

ring van de vergadering van deelnemers. 
2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten-

minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering. Is een 
vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is niet voltallig, 
dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan negen 
dagen niet later dan dertig dagen na de eerste vergadering. In deze tweede vergade-
ring kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden rechts-
geldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, be-
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sloten worden mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stem-
men en met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid. 

3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal 
worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. 

 Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de 
voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. 

 4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. 

 Ieder der bestuurders is bevoegd deze akte te doen verlijden. 
Ontbinding en vereffening 
Artikel 12 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Dit besluit wordt door het bestuur 

toegelicht in een daartoe bijeengeroepen vergadering van deelnemers. 
2. Een besluit van het bestuur tot ontbinding kan slechts worden genomen met alge-

mene stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering waarin een voorstel tot ontbinding aan 
de orde is niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen te houden 
niet eerder dan negen dagen en niet later dan dertig dagen na de eerste vergadering . 
In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordig-
de bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel zoals dit in de eerste vergadering 
aan de orde was, worden besloten mits met algemene stemmen. 

 3. Na ontbinding kan de vereffening geschieden door de bestuursleden dan wel door 
een of meer personen die daartoe bij het besluit tot ontbinding door het bestuur zijn 
aangewezen. 

4. Een batig liquidatiesaldo komt toe aan de Stichting Het Utrechts Landschap, dan wel 
haar rechtsopvolger; bij gebreke van deze wordt de nadere vaststelling van de be-
stemming van een batig liquidatiesaldo door het bestuur bij het besluit tot ontbin-
ding vastgesteld. 

5. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar 
vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan 
de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

6. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting moe-
ten gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening worden bewaard door de 
door het bestuur bij het besluit tot ontbinding als zodanig aangewezen natuurlijke 
persoon of rechtspersoon. 

7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van titel 1 van Boek 2 Burgerlijk Wet-
boek van toepassing. 

Tenslotte verklaarde de comparant dat voor de eerste maal tot bestuurder van de stich-
ting worden benoemd: 
- de heer drs. Rob Louwerse MBA, wonende te 3991 PJ Houten, Langshout 55, geboren 

te Houten op één april negentienhonderd zevenenzestig in de functie van voorzitter; 
- de heer ing. Ronald Paul Hogetoorn, wonende te 3991 PH Houten, Langshout 27, 

geboren te ’s-Gravenhage op zeven augustus negentienhonderd negenenzestig, in de 
functie van secretaris; en 



 9 
 
 
- de heer Paulus Rinke Soesbergen, wonende te 3991 VN Houten, Cascademuur 15, 

geboren te Utrecht op zestien september negentienhonderd zevenenzestig, in de 
functie van penningmeester 

en dat het huidige adres van de stichting is: 3991 PH Houten, Langshout 27. 
Van de aanvaarding van de benoemingen blijkt uit voormelde aangehechte stukken. 
Waarvan akte is verleden te Hilversum, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 
De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is door mij aan hem 
opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens heb gewezen op de gevolgen die voor par-
tij(en) uit de inhoud van deze akte voortvloeien. 
De comparant heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud te hebben kennis 
genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de com-
parant en vervolgens door mij, notaris. 
 
 


