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Heden. een april tweeduizend drie,--------_

F

vetschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna Elizabeth Hazenberg, nota.ris te ______-_
Amsterdam: ----------
I . mewouw Anita philipsen. geboren te A4srerdarn op zestien iuni

negentrenhonderd achtenvijflig, werkzaam ten kantóre van riij, notaris, aan hetWesreinde 24 re I0t 7 Zp Ám;;rdarn;
ten deze hand€lend als sclu.iflelijk gevoLmachtigde van: _____-____--
oe re Amsterclam geve$igde stichdng: Woonstichtitrs De Key
kantoorhoudende te I 0 I 8 BK amsrciaam, noi$?iàEEl7i | 89 (posrbus ____
2643 - 1000 CP Amsrerdam). ingesch-reven in Èet Handelsresister i;à;___"-_
K-amer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder-dossiemuÍlmer _:
33191 101, ------------
d€ stichting is een toegelaten instelling in de zin van anikel 70 van de__________
woruogweL ------------
blijkende va.n voormelde volmacht uit een onderhandse akte, welke aan deze ___
akte is gehecht; ---

2. de heer Hans Peter Teeuw, geboren te Hjlversum op tweeëntwintje iuni _____
negentrenhonderd ljjfenvijflig. werkzaam ren kantóre van mij, noiás, aan het _
westernde 24 re j 017 Zp Amsterdam;
ten deze handelend als schriftelijk gevotmachrigde van:______
a. de heer Mr. Caspar Jesaja Sihónfeld Wich-ers, houder van een DasDoon____

metnummer N93103650, teamleider Contractvorming & Contr;le i van__
het Ontwikkelingsbedrijf Gemeenre Amsrerdam. wonËnde te l02l CR______
Amsrerda.m, Mussenstraat I l, geboren te Amsterdam oD elfmei________
negentienhonderd zevenenzestig, ongehuwd, nimmer g-eregistreerd ____*
panner; ---------------_

b. dejl€e-r GeÍard Reinds, houder van een paspooÍ met nummer ____-__--______-
M10080246. hoofd aldeling Vasrgoed van het S radsdeel ____-____ __ _____
uosv watergraalsmeer, wonende te 1393 GG Weesp, Leeuweiikstraat 16,__geboren te Groningen op veeÍien november negentiénhonder4 --__-_-__-_-__-
tweeënvijftig, gehuwd, -------_________-_-____

die deze volmacht hebben veNtrekt als schriffelijk gevolmachtigden _ met cte __
macht van subsriturie - Lrachrens aniket r O: f Z ván ie ef leÁe#Í;r ____i-___
Besruursrecht van de gqmeeote Amsterdam (ljnde een-publiekrcchieliike ___
rechtspersoon). kantoorhoudende te l0l I pN ÀÀsterdam, Amstet I; -___'__-____--
te dezer zake kantoorhoudende te Amsterdam respecti"\reii.yt< bi.l: -__'_
a. het Odtwikkeliogsbedrijf Cemeeote Amsteidam aan her adtes:____________

weesperstraat 430, I 018 DN Amsterdarn, correspondentieadres postbus__--
1104 - 1000 BC AmsterdaÍr; -______--
van welke volmacht blijkt uit een ondeÍhandse akte, welke a.an deze akre ___
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- zal wordsn ggtlgqht: en -------- 
- 2-

o 1;::,:SlÈt.r":"*",""c";"r,;;;;;;;;ila*.,1_"",*,..ii!.-:_:
i";:,":f"y:!y"tn, conespondentieadre., po.o* s+ao f, ióóïïïij____

F

Amsterdam; ---------------'----"'---*"J rv$uus v'rèul' lUyCl GV---
van welke volmacht tevens-::::.-------

* akre zal word"o g"ir."Ïiï-o'uo 
*t een onderhandse ake, welke aan deze

D-e comparanten, handei"ïJ;Ë"*il, ;;;;;;;;;:::::_::-:::::::::l---!ta! door de gemeente Amsterdarn aan woo"r;;hË; #i;;l;il;_::::::::::::-:_ akte op achrenrwintig novernber negenrie"frà"a.rà 
"i;f.ï.lï"irig;;;, *U,_rctan_s. verleden_en bij afschriff overgeschr""""i; Ë;;à;;ii;ï*______{rnans genaamd Dienst voor

ru:*r.;ru;*h*ïËlïïÍ":::::J.."iitrjfr :,iïiïli,ïiï,,,,i,;.::
- a" inicr,,i.;uti! i"o ;;;-;il: X-1i-:y"T"r 67; mede in verband met--

zeueoent,i"inti-g a.g'sil;:dYlï?fl*ljfl ïï:.l?ff ï:ï.ffi ,iJ-:::_-ynurnmer I 3 van het afschrift
renaamstelling(en) na 6111" ol1^t^1llt-lo:dende 

wijziging ----
uoo,*pruuËu"íui;;il',"ï:[H"ï:.ïff iLl#,ii*i,:l#ïï;;--- oe Insch-rjJving ten voormelde Openbare n.ei""r, ,"-;;r;.aJnïl_______eeneDtwintig [ovember tweerr eozz "d.iiàïï;'Ë:ïiffH "Y.",""]fl if; ilil,lf.:.*Lï"._l_::1.:.:tjjdelijk recht van erfDacht naÉ*ei'ni'iie 

"ii"-i"ïït;iï,-:::t9y."d 
*"hr van erfpacht op ------

in, voortdurende e-6à;;ï ïàËïÍ;ii.Ëï:ï""ïi#llï1ff i*ïffl;;;;le-bruari rweeduizend veertien èn-onder verpri"nng toiu"àiiáËï*il:-__-____JaaflUkse^canon van eenduizend econonoeroachtendeíig euro en acht eurocent_(e  r . l JU,uE) :
het ienein,. gelegen à Ài;",;T ;;;" ilil;;;;;;;l__:
Xïï,.y:1"Hf:" "me.nr" 

Am"terdan. s"c;;íil#;Ëf;* _
^_ r , 

-::" 'I6 r!"r@ 
--___-___=-_______

irÏ::r,-::c^":.:T,B^:pjingen voor voortduend" r.rpa"nr uooi _-__________.
" e'rÉ.evrpvraucs rvvó Amsterdam, vastgesterd door de Gemeenteraad van _l-Amslerdam bij zijn beslujt van elf novemb", o"g"nri"nt onà.iá__ï:_._ï_-___- __achtennegentig. nummer 532, gehecht aan e"n nótariet" ut,"-uL AeDot oD _____v!nien december negentienhonderd achtenn.g""rig 

"àoinà-,#, ;arfï;.ï. ___
,yr:ï:la re I,rnsterdam verleden cn mer ore akre rngeschreven in repjster __-__fr),.porheken 4 len kanrore van de Diensr voo, r,"r fuiàri", 

"n 
a",ó;:,ïË;: ____Keglsters te Amsrerdam op eenentwinrig decemuer negentienfrona--9'J __ïl____--_

r_- 
achtennegentig.in deel 155 I 7 nummer I 5: -____-________:--__::_:_-::_:::_::-::_:

ff :ï_{.t xlnffi Ë!ïl':iï,ffi.# s,,ïiF.y,ïf :t_::_::__-:__:::::__::_:.
ue comparanten, hardelend als voormeld. verklaarden dat hun vol;";nro;;;; .."overeenkomst zijn aang€gaan met de inhoud als,in deze akte v€rm"fO, i"rig"ràig. __
Xïy.g..t:9trp*-t sub2, ats gevotmachtigde van het stadsd;;l::__:-_::_'_.- ____uosv warergraatsmeer. verklaarde zulks ter _ [.O".ft"f1t. _ uiiri-Ërf"* 

"- 
i"r_- -_

111^C:lechre beslui! van.het dagelijks besruur van her skdsdeel ____-_-___-_-_-____. _____uosv warergraaÍsmeer de dato eifnovembe. veeduiz"nJ J.e, nr._.;___:_:_______
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2002/2731. aanwoonstichtins De Key,uitte geven, voor wie de comparant sub 1.,_in haar gemetde hoedanigheidl verktaarde e* * ,i0", 
"_ 

i" 
""r""ïËïo"n, 

___het tenein. zijnde een gedeelre ruin, geregen ," a*.t"rau.n u"ii"ià-. Ë1,r,.___
.rr#Tï:y,l^1. glastraal bekend gemeeot" e^rt.ra".. i..rËSïu_rn"r_

::1,o:l ::l l:."k"ning vangetden; en -- zonoer,een aanpassing van dejaarlijkse erfpachtcanon; alsmed"_________-_______--- onder dezelfde algemene en biiz,.."Í" "_ w*Àí"i iË ;: iïïH,ïilï:#id::rï.ffiï:ffi flij,ï?',i;;;gemeente Amsrerdah. secrie S nuquner I SI. i. ,iïg"g;r;,'Jil#:_: __- -_- toe te voegen en samen re voegen met ggqua 
".6i"Ëi""rï,ï"àïïJi"t""a _gemeenre Amsrerdam, sectie S nummei tsr, _aát m;"ï"i.àïË;d]_____erlpachtechr is ontsraan, toebeh(' 

r,"r uoona*eoàËiit;;".'Ë::Í:.T 
w"onstichting De Kev: -

gemeente Amíerdam, ."r"*"XTLH,3,ïH lflÍji..ï:ï::_g-:l-*_:::Eoerhaavestraat, kadashaal bekend gemeene a_rt"à"a. .*,i" i-_ ______nummers l9l en 9289, gloot eenenát tig 
""nr;_.-.'.iiái ,"iilËr',* a"__enpaciter op de zich oD die e

Ë,mïffiïiïiuilï{fiïifi -ihï{i*;:rillï:+Ëiff
vw uv[pddll suo r. nanqeteod als semeld, verklaarde _ met toesternÍ ng van de __gemeenre Amserdam. waarvan biilÉ uit na t" ̂ .ra.o u.iiuï l-"ËiËïii:;;"_ __
Lot splil.sl.ng,tl Speanementsrechten in de zin van arriket f Oe S.J i ;ï"il____-___B^urg€rldk wetboek van her hiervoor gemefa" .rrpu.t t 

".r,ií"iïïj#oj:____"____geDouwde gebouw en tot het vaststell(r r r d,Boek 5 van he*rug"rri.;r< wetulelï_::_1_::9_:T::_1_::::::i1-ï_g"r--
ue sprrrsrng rn appanemenrrechten geschjedt volgens de aan der..k 

" 
;;;";::_tekerung. bedoeld in artiket 109 boeË:

it *9_: *"ïi; j"i;TËiJ ;;á;ï*;i j::3Hï115.ï,.jiïhï'"ffj:.ï:;
l1ï.r^ï-1l o" op*.baÍe R€gisters re Amst"ra"rn op 

"riÀu"rt ni""í.i"r"JËi-r.. __ueze rekemng omvat een plan van alle lagen,n*rop d. b"g."rà";;;il:_:_:_____onderscheiden gedeelte van her gebouw en de grond, die bètemd iii, 
"f" 

____________alzonderLjk geheel le worden góruikr en at. ,óa*iiï""r 
";rrnt"ï;"g;_ 

--_appaÍrementsÍechr. duidelijk zijn aangcgeven. ____-______________-____
Bedlerde gedeerten zrin op a;iteteninfaoorlopend genummerJ -"i i"ï Àï"u*o _crjler. ------------_____-

Pilik:ls cemelde rek",,i,,e r,ia, i. 
";;;i;-;;;;;l;;;;;;il;;-ti,,;;:::_DerÍekïen peiceel 9359_A. ____-_____

uer errpaci.'tre"ti mei ;;;"*"p e.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-___:-appartemeDtsrechren, die doorlopád genumme.d zi;n rnsl 6s______l_i_::-::::_":appaÍementsiDdexcijters I en 2 ên me-r die 
"tjfers;Í; 

;;;;;;;;;;;i;;_____8ff iË,ïï,ï"ffà'iliËi+Ë#iï"."ifË,ïif :1.1ï:Èi:È.{:::il.i_i:_ .r. ner appaíemenrsrecht, rechtgevende o? het uirsluitend gebruik 
";l;-;;;r, 

_geregen.op.de begane grond en eersrc verdieping van hà gebouq ;;i d;: ___-plaatsetUk bekend Ee$te Boerhaavesrraat 2+_r,u'i, t".q.."?..du;, k;à#; __"

t

I
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,) l:f:1-t_.i."n* Amsterdam, secrie S mrmmer 9358-A- l; _______--' 
Ë:i.ïJff ff ffi:i;::iïgi:*i:p-*l uitsruitend. !iru,.k van ;;;;'*:
eieen entr"e on a" ueg;#;.i"ïfir'"ï,rïilïÍ';i:i:?_ïilï"r::l,ly:::l_:
vercrepug, plaatselijk bekend Eer

,,^ ̂uaasóairi:renà ;il;;;'oi:Ë:ff liiiJïïlfl ír;"r,,:,*ir.:1ï::::.::voomoemde appartementsrechten zulEcn arscnnft van deze uL. in a. oo"rrfll^'-oi 
stand komen door de inschrijving van-gf*fSru*x+Ín*t$Ug:ll_iffiilïffi'e#;Ë, 'r::

De.comparant sub r, r,-a"r".j iiË--sp'rsrng van voormeld e.uou* 
"n 

h.t llllt;e;l-<laarde.verv^olsqns over te gaan tot -
hiervo-or genoemde appt"."rà"iil""*ou 

behorende eríbachnecht in di ----
Boek 5 -van het BusËilk tt;ïil"i";T.:"-1s 

reglement bedoeld in artilel I I t o.-
het modelreglementi va.Jt,.;,;Ë;ï;Ëi :"-t:jlen 

en van toepassug te verklaren ---
rweeennegeitig uooi d;Ë:;.?fr;:."1#ff,1ïJil,,1 t#Ëff#,ilÍ_,;--::-::
r<onerdam verteden, bl afschrifl ineeschreven ten kantore vanàJ;Ë;ïiiL,- __y:r.1"::" d: Op*bare Registersie amsrerdam op achr januarine^gen 

^enhonderd tweeënnegenrig in deel t ozzz 
"rÁrnËiï"ï""ri.iï""._.ra" _moo_efegrement' waarvan de beparingen zoals hiervoor vermeld arJ i.ïr.íï"i __-__zuren gerden. voorts de navolse;de ;iizjging"n 
"n.ro"uo.gin!!"-;i;;;;"",___waann als _daartoe aÍikelen worden veioeooero zr1n: -----lllol 

o" **tltn van dat modelregleáent -

*: :_r!_::l{t;
t 
^roegetaten instelïns."";s;;";G;r;;; d;;;;;ilË:::::

LlïI"-of--!9nty*.t,o..gelaten is uitsrurreno rn het betans van .,e__-___________vorKshurwestrng werkzaan [e zijn of een d-"""a. *.g..iï"." ;;;;.:_:_::-::_
L 

wetsbepaling gelijkte stellen insiellng;
D. r. de aandeten in de gemeenschap báoetd in artiket 2 tiJlb";;;;;;..:::_:_-- __- voor het appartementsrecht mer her index;ffi; I Li:_:_:_:- ____eenennegentig/eenhonderdeenentachtigste 

lS fn A f .lj oou"ra""tá ____--_
- voorhei appartem".or""r,r^"ïi"i ua";;;;;;;;:::::__-:-_

" - _Xi_g:ltig""nt oideÍdeenehtachtissre tsoTil r iËiá,,",à".1ï;;";;,_ _z. rn arwJkrng op arrikel 2. Iid 3 dient het volgende té worà;;;;";;:::ll __- qe kosteo van waterverbruikai" uoo,. c" ai,"i,"ï#ffi ï::1ï"iï1"*."iï111ffï_r;lf::_L_.::
worden bepaald; _______

- ae aarninisirattei*n"", á" a-g"*-" ;;r;;;.d;;";;J ::_::conform gellke delen:___-- at -".i_Ë"i1",t"iË'*d;;, ;;;;;;;;,.;; :::::-:-::
glllTltUk "p*:*s zijn, woroen gecragen door alle eiqenaren van -oe^app:rlemenlsrechren en worden verdeelà 

""tger" 
r"*f .iË __l__l___breukdelen;
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c. het boekjaar bedoeld in artikel 4 lid I toopt van één januari tot en mel_-__eenenderrig december vdllk-jaar. mer urzondering van her eerste boeki;_::_
. dar hedenbeginr en eindigr oplenendertig d"""^# ;;;à;;;;;-d.i",::_______d. de.datum bedoetd in $iÈl,lid 2 zal dó h; b"rd;;;d#i"Ë"ii"ro, _-_-e. het mrtumuJn bedmg bedoetd in artiksl 8 lid 4 U"O*ugt 

"À 
t uifproi.ni 

"_ 
O"

- r:y.f:'!:.yg-de van het geheË geoouw; ___--____--__-_____-_
'. 

3q+€!_++!g+ wordr aangevuld als volgt: _______________________-
zolang net gebouw is vooÍzien vaÍt kabeltelevisie, dan wel is aafigesloten op __-e-en gemeenschappelijke antenne_inrichting. is trer ptaatsen v-an___1::_-_______-__Glellsleantennes waaÍonder begrepen schotelantennes, antennes voor radio_____amateurs/lg9bymatig gebruik e-n zènders ten U"fr."u" i,- rn.tï1"ï_-]]________communicatie zonder uitdrukkelijke schriftef;t" to"steÀi-oe-vun'a"_-_____---_-vergaderil's verboden. Een eenmaal door d" ;".s;á;;;;;;ï#:_-::__-_-_-_toestemming kan te allen tijde zoader opgave uá redenin-iordáingetokken. Bovendien á in het gevjian ,".f"""a"1""ri"r_ï" d" __-_-_____plaatsing lan dergetijke antennes aan bepaald" r"";;;;;l;;;; ;-___-_ ___voldoen. Zonder meer is het niet toegesràan om de (schotel)anrerur"r'u_ a" ____voorzijde.van de flars te plaatsen, dan wel o^ a" aàr,"i"ij"i,t"*i;;aïá"'_______bui-tenzijde_aan, het gebouw te bevesrigen z"aanie a"ià;i"-trïi"i"lËi;"" ___-burten her gebouw sreken. Deze lschoret)ant",ri", ai"n"n)*-àfà;;;iË"", __geplaatst te worden. -

iË een 1scr,ot"ffi er"'" 
";j "t", ;;;;;;;;;;;l-"la_iJ,r""ï1._:__-_::__

betrokken bewoners direct jcr'iftet-iir< somrnàiei-à;ir;#;il;ï;iï"ï-______ __verwijderen. Ais de (schoter rantennó niet bi;.; d" d;;j;;Ë;Ë;:__:_ ___--verwijderd, zal de administratew eaansp-annen. De kosteil; 'til ïjjfi::i#,1jfiï?lï,,ï ïfil,li"'"iËf __:_
elgenaat; ------------__

g. v;wr'jzena naar Titer rz rii 4 ;;;;;;;;;;;ilil"r;;;;-__::-
,- g:ojy_*.* rt -de in de omsckijving vá her berreffende appÀ"."nrrià.r,U _n. na oe, eerste regel.in.a{ikel l7lid 4 wordr het navolgerde to;Ë";";Ë;,:::----__-

;Het 
houden van huisdieren is in beperkte mare toegestaan. __:______:__-_____-_____

Her]s tuet toegestaan de respectieve eenieden te gÀruiken uoor_roKooetemden en er beroepen of bedrijfsmatige activiteiten op het gebied van __erotiek uir te oefenen enroidaarin een nachrci"u, 
""rÉ'ài"Ë" 

í"r""iiiàï'ii," -_
1:!b,en, dan yel 9e eelegenheid re bieden t", fr"í r,anà"f""-ir_ àr-""rï'"aráig",, -van clrugsen het beoefenen van gok en/of kansspeten. -____-___]-_ __ _:.:-:::___-
I evens ls het verbodeo brandeevaarlijke erlofexplosieve stoffeD op te slaan __

. of doen_ opslaan.": ---------____-______- ___
r. AnlKet.l / Ild 5-wordt gewijzigd in:___

mer Lutzonctenng van de sanitaire ruimten dient de vloerbedekking van de-_____privé-gede€lren van een zodanige samenseuing t" ,ilo àli 
"oïË.;;j;;;;;r-veel-mo^selijk worden t.g.ng"gáan. r., o"p;ikïne ;; il.;iiË::-::ï -___contactgerurden, zoars het ropen van personen enichuiven vanïeubilair in helgebouw. is het verboden min of meei harde 

"r""ri"aËr.r.i"g i"a" iáïïi _l'l ____plaruizen, marmer, marmoleum. en

!:*"àbii:!;;ffi Ë"fi ïË[il',ïiiffi liif Lï.*ff"i,*lni:_::mer een zogenaamde zwevende vloer, zodát aeá vtoerbedekkine;;; ;:_-___-_
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rcchtstreeks contact staat met de ondervtoêr nfáê s,onr-_ ̂ _
, ::m"":9,.d: "'"nr..,r."*.ïXiÏl?ï!3i3:,ï,ï*::: ::::-11"*1" n* -
r. d uÁvr r 6 llo J wordt vervangeÍl.dooÍ: __:_:____-__.:___________________:_::::_:_:_::

"lJe Algemene voopieninqe;- d
aangelegd in de afzona"rhit. n.l"-T-g-ll""gd 

ziin.of nog dienen te worden ------t".à"*èr,;r Ë "í" "àïïi'lï""",.#':iï.H,ïïl1ii: fullï,"r,i:;;;::-::_::_
- renetnde zorg te lruonen draeen ,
t gni!.j z+ rd;i à""g.'áËï'.ï 

loor onclerhoud en'/of herstel oireoaratie";-------ffi'"..#ï:::ï,,ffi "'i#"ï"i-ff hff ffi #;ilr;;-::::
sedeerten ;ie;;i;;;Ë;#::ii:l:ills "n 

de gebruikers van privé -----
à"ot" ui"l i"a*'uá;;;f;i1ïii'f.liïg ffi.i.lï.:ï*"lli,*f _::"1]-:-
-g::y5:-..l- ":1 

,lparremehtsrecht, indie, a" eG"àJrnïan tË -______- .appaflementsrecht niet meeÍ aan een to€gefut.n iorËr-f-ing ïo"ï"i;.t .r, o*
, 

bestemming sociale huurworung vewal;_____________________-___-__-_.
/, een toegelaten insteline is hevoiegd de ha* a"t"r""a. OrirJ_r"a..f,.lr_-_

H#::ff ;ïrïiffi";f 
ebruik van de gemeensii"pí"ri:t"ïJàJ"r,"", -

"metinachtnemineÀ;;Ë;ïll,Ër,ïï,:l_l:_:::ïg:_ï.9_ 
jïf.j:g_::::::

ó de_toegelater insteJling spant zich ei jeeeÁ a" *a"r" -____-*_::_::_ ______
lllll::nentse icenaars en jegens degiËn a**i"-à" _a"." ________ ___-__appanementseigenaars enie orivé_gàdeelte, m", ;b"eri;;; d;___-_:_ __--__gemeenschappelijke gedeel-tèn. in gebruik he.fr gege"vei uá-oÀ. aur ,;i,,__georurkers.het reglemenr en her huishludetijk r.it;ï;;;, ;;;'á..Ë".:jl:::bestult als bedoeld in artikel Izover aie op ae !JuiïïilË,"ï.flïïr'#:.1ïïX*l!i"ï::31_::.:::
ueroegelaten instelling verplichr zich aan de geUru;te.s Lii-iiàt ___. .____
9^.:p-.j:fp"o: o l*:ontraci de verplichttn;";.;;;l'."t#d-;rii"i-____-_
reglement en het huishoudeliil

ll,u*ïlÈ::ï::,_ËïiiiË_{iiÏu,*:mffi1i:i:t:fi ::ï
e oe Ë"rprÉrrtingen 

"* a" ,""e"i*"ï.."ur;;:;i;l;;;il;;;.:::__::-_ _
Decoero. zulen geacht worden ook benekJ<in! 

" 
rctU." 

"p 
ó"riii* ."___-bepalingen die e€rsr na de btstandkoming vui t 

"r 
."gt"*"'ni*.Ër..a, -__

:::d:l_vasreesrelde.besJuiren worden _vasrlg"rt"ra. r"rËt; l.n'l".o"o 
"ï 

a*_oepalmgen Jegens de toeselate
trouw; -----------------------------l-tltt"tng tn suijd zou zijn met de goede--

t. anikel ?5 iid-l w.,a, *,g.*il ."" i.ïilililï;;;;;il;;_
rgepassing zrjn voor gebriikers van een appanementsrecht, indien de ___--____-_etgendom van het appaÍementsrecht niet meer aan een toegeiaten in.ta ln" __

* :::f11?rl,:id: besremming sociale huurwoning vervatt; _:_____--___:______:_:___,,r 
,gl+f:r 

z/ rro. / wordl aangel,uld met: __
net hrervoor bepaalde.is niet van roepassing r"n 

"u_i"" 
,_ ."i to."ii"i"ï ___tnstelttng en de gebruikers van oriv,to"u.r,o,"n.n.tii",ïo;;"'fi"#ik""i;#;ïiJ"rjiXïi.ï,,i i"jiijïjl,lïifli:ï--

:::J-c:!ruil(ers Jan.een apparte,nenrsr"cirr, inai"n a. .ig"nai.ï-J;Ë::_l-_" _appanementsrecht niet meer aan een toegelát"" i"rt"lri"! to"uiïË;;; _____-
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bestemming sociale huurwoning vewalt; --
artikel 27 wordt velder aangewld met:--
f. indien de toegelaten instelling er niet in slaagt de gebruiker van een aan ---_

haar to€behorend pÍivé-gedeelte tot nakoming van de verplichtingen ____
voortvloeiende uit het huishoudelijk reglement. her reglement oféen ____
beslut van de vergadering als bedoeld in artikel l2g Boek 5 van her_____
Burgerlijk Wetboek te dwingen, dient zij, wanneq de emst van de_-_*____
overtriding dar rechtvaardigt. de gebruiker uit dal privé-gedeelte re____-_
verw,JoereD en te doen ontruimen, alsmede hem her mede_eebruik van___-_
gemeenschappelijke gedeelren eÍ/of gemeenschappelijke áen te -----------
onïzeggen; ------------

In artikel 28 lid 3 worden de woorden "voor de extra voorschotbijdragen als __
bedoeld in artikel 38 zesde lid" vervangen door "voor de extra---l-----------------
voorschotbijdragen als bedoeld in aÍikel 38 zevende lid,,l -----
Aan anikel 28 worden de leden 9 e , welke luiden als volgt:--_
9. Indien een appartementsrecht in het openbaar wordt verkocht, mag --l-------

overeenkomstig het plaatselijk gebruik aankondiglng van de veiling_____
plaatsvmden aan de getel van het gebouw;

10. De door de Vereoiging van Eigenaa$ of haar administatief beheerder in --
rekeningle brengen kosten wegens toeEeding komen voor rekening van----
oe verKÍrJ ger: ---------

artikel 29 lid 1 wordt aangevuld met: ----
indie,q.het betreft een gebruiker van een privé-gedeelte van een toegelaten-------
instelling zal het bestuur één en ander slechts verrichten ten aanzien van de -----
toegelaten instelling met betrekking tot de betrokken gebruiker en nietjegens --
de betrokkeo gebÍuiker zelf. -----------
Voor d€ toegelalen instelling geldt dan in het bijzonder haar verplichtingen ---
ingevolge het hiervoor vermelde aange!,llde lid 8, in artikel 24 ón hel-------
eveneens hiervoor gemelde aangelulde lid 9 'vaíL atriikel2j na te komeni -------.
de hoogste boete bedoeld in aíikel 29 lid 2 bedraagl twee/tiende promille van-
de verzekerde waarde van het gehele gebouw; ------------------------
de vereniging van eigenaars bedoeld in artikel 30, welke bij deze wordt-----
opgericht, draagt de naam: "De Boerin", zij is gevestigd te Amsterdam;-----
de vergadering van eigenaars worden gehouden binnen de gemeente -------------
Amsterdarn op een door het bestuur vast te stellen Dlaats: -:----
het totaal aantal s(emmen bedoeld in arlikel 34 lid ) bedraagr: tr.vee (2)--------
sternmen; voor elk der appartementsrechteÍr kan één (l) stem worden -------
uitgebracht. ------
Mocht inzake een voorst€l de stemmen staken of mochten terzake van een ------
voorstel éérr der appadementseigenarcn geen stem willeo uitbrengen dan -----
wordt - indien één der appaÍementseigeíaren dit wenst - de beslissing terzake -
van dat voo$tel opdragen aan een derde, op aanvraag van het bestur.,it" ------
benoemen door de voorzitter van de Ring Amsterdam van de Koninklijke ----
Notariéle Beroepsorganisatie. De beslissing zal zijn als van een goede man ---
naar billijkheid. De kosten verbonden aan de totstandkoming van de beslissing-
zullen voor rckening zijn van de vereniging, ten .ij de derde anders bepaalt. ----
De hiervoor bedoelde aaÍN.raag dient binnen dertig dagen na de vergaàering ---

I
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waarin 
_de 

stemmer staaklen schriftelijk !e zijn verzorden. ___________ 
- a -

t:U gebreke va! rjjdige verzendino w;r,rr r."í^,.i'---ïli-ï: - 
---- 

. 
--------

.. le;riseine van.de ;,Ar;ft;ï3i,i:i*,ï*"ï11ï;jï"imXïï:ï-
u. net mrnimum bedrag als bedóe
..promlrevandev+u*àiï#Jlffi ,"8ffi ffi Hf _ll1Ï_ï_-iÍ:_::.:_" fr|":".ï:l*iijfi"ffff,ï:i.5'lg*""it uii o.ï uinJ..a i.u"i,"r u"E _

emsreraam. aie ieáï;i"r,cKen, 
rnnsengrachr 306_I - l0l6 Hw_____________

hebben als door de Gi, a" 
"nïil^T:9:yqtedheden 

en verplicbtingen zaj ------
ztJn roegekend en opg"l.nd, ---. 

u* to"tt'ng en het reglement aan-het bestuur--
w hetminimum bedra;ï; ffi".il;-Jd;lfiÀg;;;""* ;;.:::::_::proÍru e van de veÍzekerde waax. srikrr 4r rid 4 raa,;;;il#ï,iïijÍ:*:l:,9:^bjl} ---:----------------

Her bestuur behoeff seen macirtiging^àÀ- in--e;- ;;d,,;Ë"ï;;;;;;"r.q :::*voor het.nemen van Conservatou€ maatregelen en voor het openen van cen__.__georng tegen een lid dat na in seuer"ting ;r a" aoo, hL'"' tïii^til-l'i 
tu" gesteld.niet is overgegaan tot------

-.. servicel.osenbegroti;;;.;í#,:-"f:i':n rechtsgeldig aangenoáá -------
. u\e- e r gena ar van een appartementsrlt^9,:e"?]ldrage 

in de verenigingskosten. ------
alnnaar appartementsJáfi;;;;;'.::'ll :t"": t de ake van aankoop van -----------
van voren àmschreve; vil;Ë ï:lt"ÏI-volmacht 

te verlenen aan het bestuur ---

1x,.1..11g,. "r *,'.qá;; ;;;ï;iJij::if Ë1tr",,?.rr".rut,r:ïif,?X,iï".;;:._mr.;. 
-'norans 

_ zonodig wijzigen enlof aanrtllen van hit uoren.om.;;.;.#,_: __ _spjrrsmgsreglement, leneinde dit Íeel
Van.het voo-memen r.,;;;;;;il:lt::-1an 

le passen aan de feitelijke siruarie. -
admiriskateur schrift ;iuïláËàïË,Ëi?j"'ll'jff ïHli íXJ:J*:;;;;i ::__:

Igg! 
1^ ï:T:e-nr" A-r"terdam eigenaar rs van: ______________________-__
oe nuzen mer erfen verder roehehoren, plaatseti.;t tetena iOói-r,n_:-__: __-__Amsterdam, Swarrurerdamsft aat :

:ii?ff*f xï::is,:,ffi:i.iiL:iii:ï Í:1"ï:l ;ïrffi i;;;;;;.:
*"*.,.gi,Ë,;iJilï, h;il;;;; ;;il.;;;, ::::::__:_::__:__:___:::::- 

l^.:i9: "y**qjvi-ng ren hy-porheekkamore lihans genaamd Di.nriuoo, __ner radaster en de Openbare i'"pt"'"u.' 
""i""ii"ií""á#à ;::91:!ï:ll9 

A-'iïdam op zevenentwintig -
yly1 "'*,!í ""eï!;;ff ::l"'#;:fl lïi,,'":Íj: liï,i3jï#ff:l-1i-:Koopsom en afstand door Dartibepàde in de arri'keË;iffi'::"'Y* i:1 ':"lt om op€rond van het ----

f iy""*::::"::ruï,'J#::,:iff :,"#ijl,,á"Ijll?*;,_..:
[#i::::,,trJï:,ïï**Ëff .fJ;*-;;;;;;;-lk#;;_::
op veertien apÍil negentienhonoero eenenzestrg in register 4 in deel 4015 __
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nurruner 127 van een afschrifi ener akte van levering. houdende kwijting__voor de koopsom en afstand door panijen var h"t ,;ht o;6;;; ;*___her_bepaatde in de artikelen 1302 én r jol ,,un r',"i ii*ËJ;k ïï;;"J __-___ontbinding der overeenkomst te vorderen, op di.r"riJ,ià"d ,"", 
"ïtï, l._-Schaap te Amsterdam verleden;_______

- mede in verband met de overschrljving t"n uoo.rn"fa" f,ypotfr""ttïtïr" _-Le.Amsterdam op negen oktober negenlienho"d"rd 
"ijf*;;;tË.in;;;;.r"r_4 rn deel 8069 nummer 45 van een_afschrifl ."". 

"f,",t ""à""iË 
ritoï" ,, -erfpacht op achr okober negentienhonderd ti";;il;;;ï;;l;tll.,. __verleden; -------------i--.

- mede in ierband m", d";r."drtrs;;;-;;;,-;;;;;;;;Ë;;_
Amslerdam op zes februad rweeduizend een in registei + in aeet iiZói___nurnmer_ 39 van een afschrifr ener akte vaa le""rir!, iro"airJ" 

-t*litinr-____

loor de koopsom. op vijf februari nveeduiz""d 
"J;;;;;;Ë;'N{i. ï.Ë. ::_

^ lJroers te Amíerdam verleden.
u_e comparanten,sub L en_sub 2.. bandelend als gemeld, verkJaard"", __________::-____
@! de woonstrchting De Kev en de qer- 

nll: ::{Í:;1.:::;;'.:"ï,';,ï-ïffi l:if, Hiffi iJ:,".:ïf ;::,iïnï:::ner oagerUks bestuur van stadsdeel OosVWatergÍaafsmeer de dato elf_______-_norember rweeduizend rwee nummer 20021273"1, n" t; ;;ld;;:__l_'_'-_____:: _Enqrensroaaxneld te vestigen: -____-_
vEsrrcrNGÉirl;iÈri!ïËAAilil;::::_::__:_::::-:_::-:::-::::_:___-_::_:_::_::_
I en oenoeve van_het appartementsrecht plaatselijk bekend Eeríe_boerhaavesuaat 24-huis, kadastraal bekénd g".é.nt" À.ËráÀ, ,"cri" S ___
::mrn:r ?358-A-1. dient een erfdienstbaarh"ia 

"- 
à"",p"à1"ïïid;:]-:___ _

$:::::.c_d_ 9T j. k"T:n.en te saan naar de. op."ru.. ,r.!, !"*uíi::_:---___- ___Leeuwenhoekstraaf' via en derhalve ten laste van het plrieel __swammerdamstraat 33-39, kadastraal beke;Je";.;;i5 À;;;il;;;;s ___nummer 9206.
re^r uitvoerin! van he, 

""r.;;i;l; ;;;;..-bij ;;;;ril;;;;["*--:-:efdienstbaarheid: --
Ten behoeve van het h""r*rd;;:1;;;";;;;;;;;;:;;;;;-__-:_::_:
kada.srraal.b€kend gemeerte AmsterdaÍn, secti" s irir-*"" ó:li-À_r -_____--
wodt hieibí gevestigd een erfdienstb;heid 

"_ 
;"rp;j ;; ;;;Jr"[e gaan van en naar de openbare weg, genaamd ,,L""d";;;L.;-u;i,;. _en.derhatve ten laste vu,i tet a;en"ná"iii. te;;;ËË"*ïi;fti# __bekend gemeenre Amsrerdam, sectie S nummer 9200, r,,an en ná Áii_]-___heersende erf; ---------------__-__-_-

y-y;;"r,r "i" *",q"q ; ;;;;;;;;;;;;ts.;;;;;;;;;;___::
grcno tangs de noordzijde van het dienend" ..f. kuaust u"t ounl 

"i 
S2be.

ïg::lt :lP"b"M ral.blijv-er bij de uirvoering van de nieuwbouw oo dat_perceer, geregen tegen de erfgrens van her appà.renrsre"nt r"r.À__l_l___
Fiiiili),ïill ?6:luis (kadasrraal bekena'gi_""nt" À"i;à;,i""ti"__u nulrIsr TJJy_A_ | ) en net aDDártemenErechl Eerste Boerhaavesrraat 24-_huis gedeelrelijk. het heersende er,. _ gtooaar aanseeeven on .te-_____________aangehechre kadastrale kaarr rnet kruiárce.;g;rï;tk; j.'; 

";r;;_-:___nimmer lechten kullÍIen worden ontleend _, d d" il;a";;iiï;:_-_--_

F
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wrjze. -_______-_______-____-___-.

110";,19"g^"'...*,á",.J!",:r"i*-ffi ;;il;;;s_s_:_:::
futt j." **ru-á.n a-. ni"i*i* "* """."",a";;];ffi;;J,;;;;;.--l erzak€ van de heffing van de overdrachtsbelasting wordt de waard; ; ËblJ _-___

iÉq,ryiffi.ïl'iïffi U'ifl."::::r*::lt::::::::___._:..::..
.H-anuen zJ n overeengekomen dal het vorenstaande geschiedt zond", 

"oig" 
nui"r" _tegenprestatie.-----

91.1ó;p1 'an de not*ra. 
"n. i",r"i.l. ;,r* ;;;il;;il;* ;;;;_::-__:_-mschnjvrng daarvan in de openbare registers. a!.Ëa" Àï"ï""Ë#; il_:_"__:____ __

bffiï1"#i,lïf tJ#ifi{i#ïíïy:::::::llt_?-ffi ::-:j:.--::.:..----

-  í 0 _

ffim'*1;t@;1*F*,",ïn#:;f,i*Í:x*r,'mi*r,::,

:::c:::_? :! !: "'s"hechte kadasttate táarr *"t íá#i"ffi _,_-
- een strook grond gelegen oan de achterziide van de tuin van n, _____

l1""_rS:l*:Ioj::*rua,r;ii ten rate uun i;i ;!;"diË;';fïffi"ïïïfi;__:::_Eersre óoerhaavestraát 24_huis. kadastr
numner 93s8-A-i, wooiá"hk ilï:ïi"Ï-::i::c. 

gemeente Amsterdam' sectie s --
" rrsnawc enróiríiËïe;;^:;;È);:::::__:::_:::_-:::::_:_::__::::_::__:::___::_:::_

r en oenoeye van het appartementsrecht pldatselijk bekend Eercrc__rroerhaavesÍaat 2 2_huis. kadasrraal beie nd g";;";;;r;"7;;d".. ;;;;;; ___ _nummer 9357-A-1, dient een erfdiehqy" L,:y! 9 ̂,: 1ii": ; ;;' ;í;;;i::,i: :í: :,;i:WY":,2:::f:_:: __.: ___-_Leeneenhoekffoat" via en derhalve tek laste van de piríelen__swa nmer-dqm-s tr aa t 3 s j c, koda s, a ar ii i;i; ;; ;;;;;' ;;: ;,;;à;,- i"i,ï, __-num m*,9 2 0 6 e n.E e r n e B o e r haqy e s baat 2 4 _nííi.' íiià'iáï i ï l"';r;;;; 
" 
r, 

"Amsíe.rdam,. sectie S hummer 935g_a_t. ____
t er uitvoering vqn het vorehstaande v)ordt hierbij gevestigd. ;;r;;;lr"rd; __"_eUdienstbaarheíd:_-

kn behoeve ian hr, n*"r",à" ,i- i-*,-;;i;;;;;;;;;;;;;;_-_-____--_
kactastradl bekend geheente Amsterddm. ,"ai" S'ir^^"r'iïïJll .ora,h.ierbij gevestigd ee.n erfdienstbaorheid van orerpad o^ t" kon"i ir'ii ___-gaan van en naar de oDenbare w
Zn a", non" ià-ioíàïà'áï'i,n"n"Í: F"noota "Leentte nhoel<sftaar" via--'

1" a y, * a.. 9 i r,1 à' à; ;;;; "ïï :,:i; : ;:'J "ií "'í if i# !Í íjí,! ; i; _ _ _. _ _ _ _::*adastraal 
,bekend 

gemeente Ámsterdam, 
""cti" 

S ru.ni, gjSíl)1, uaor_en naat het heersende ert __-_-__
, at * 

"n ui "i o""óáà' :;l;;;;;;;;à";;,,8"';;;; ;;-_- __-___:--::-:-_- een strook^grond langs deioordzijde van"n"íit"i"íilrf, *"í^,àt __nummer 9 2 06, hetgee n on bebouwl zat tt ii* 
" 

tii ii-ií,jà";;;";;;;" _
::::y?"* ?p dt, p:rceet, seteseh tesen de 

"4i,"Á 
,., 1|:li__l!l_)_--qpparteme ntsrecfu Eerste Boerhaavestraat 2 6_hu is (kadastraal _-_-____bekend semeehte Ámsterdam, sectie S numr", ij;;;:;;;;i";___--____

!::::!":!t::,: !:e rhaaws taat, z 4 -huis. àa;àíi i i., : ïiiLïi __ _

F
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dienend elÍ Eerste Boerhaavesïaat 24-huis, - gtotoot oongrgr*rlp -
de aangehechte kadastrale kaarr mer lijnarcer'irg: ___--:::__'-::___-__--__

aan welke kaart echter nimmer rechten kuínen woríin ontleend _, op de___minst bezwaarl ij le wijze. -______-_____-___-
ne. overpad mqg nimmer worden afgesloten, zodanig dat de doorgqng__-
w ordt b elemmerd. --- _-_ __--_

Parijen,)eraaarden ii ,"nrging ro, ,o;r;";;;*f;;;;,i;;;;;;;;;-;;;;;----__--
lopende over het dienend erf-Swámmerdam,t o"t I's_ji.-àáárË"it';"k";;'_::____ _gemeenrc Amsterdam, sectie S nutumer 9206 te aanvaarden. __---
Teyens verklaarde de compal,qnt sub I , handel;nd;;;;; tuo^ti"hting ;; K"y, -dat vorenbedoelde erJilieisrbaarheid voor zorer lopend" ove, hiei'ii;;;;i;;r'_ ____
EelsÍe Boerhaqvestlaat 24-huis, kadqs aat br*"ráíià"rí, )^íàraï*,'rí"it" s _nummer 9J58-A-t ín de desbetlefíende qkten ron t"í"rine iàiài-í;;;;/i;;;;;_::--____
a-ppaf.emen$rechtek kadastaal bekend gemeente Amsteidam, sectíe i"nummers __9357-A- I en 93 58-A-l zal.trordeh aanvaatd._____--_____--_____-___
Terzake,wn de hefing u-an de ,overdrachtsbelasting wordt de waarde ro, i" íii,-_ __deze_alae_gevestigde erfdienstbaarheden op nihil g"estetd.,,__-___--______.___-:____,______roEsjLIMM tNG spt-rrsrNc rN App'ARrrfi,rÈr,iisnrcnrEN____-___-:____-
GEMEENTE AM^STERDAM/BEPALINGEN INzAiË;Ë ËiËïAcHT:---.--tJc comparant sub z.J handelend als gevolmachrigde van Ontwikkelinesbedriif___
g:l::lj-: 11*"q. verkraarde.vóons, te, 

"if;";';;;ï;;i;:'ËJ,_::_____ocsrur van ner Untwkkellngsbedrij f Gemeente Amsterdam de dato ies maan ___-
rweeouzend dne nurnmer MB 2003002046, het navolgende: _____-_____-____-_________-
I. aan voomoemde Woonstichting De Key. ,.;int;;;; 

".nrnr*-___-______ 
__

rweequzend dne toestemming, als bedoeld in artikel2l lid I van voormelde -__
Argemene bepattngeo voor voofldurende erfpacbt voor woningcorDoraties ______
ryyó r\Jrsteroarn. Íe verlenen tot voormelde horizontale splitsine in twee________appaÍementsrechten, zulks met inachtneming van het ,,Convenaït SptGns en_verkoop 

_S_ociale Huurwoningen 2002_2007,i1GeÀe"","ul; 
"ia"ii"Ë'iïll_- 

_
nummer ) /), htema verder ook te noemen .,convenant,,, 

en behouden-s ______
eventuele.door Burgemeesrer en Wethouder" uusrg".r.ld" *ii;ein;;;_- _______
voortvloeiende uit nadere, dan wel nieuwe afspr"t- t"r*" á" è.ri""",. _______
Amslerdam en de Amsterdamse Federatie vurr Woning"o.poiutie";;-_::: _-_-_-
woningcorporaties en zulks onder van toepas"iog u"rk]u.iij,;à" al""_"o"_bepatingen voor voortdurende erfpachi 2ooo i.rt".jui, ,oJi il"ï"Ë.Lraooor de UemeenEraad van Amsterdam bij zijn besluit van viiffien nou.Át"r_-_tweeduizend nuÍrmer 689 en opgenomenin Ë"n noturier" utiË.n';;,Ë 

"ii.lngescnreven tn.de openbare registers te Amslerdam op zevenentwintie_____
oecemoer rweectuzend in deel | 7109 nurnmer 3 7, verklarende de ____-_:__________
comparanten. handelend als gemeld. met die Algemene bepalingen bekend rc-__zJn en qaarv;rn geen hadere omschÍijving te verlangen, alsmedJonder de ______
navolg€nce bUzondeÍe bepalingent __-______

:1 i--11 :flit"]"g onrshne appanemenrsrechren worden geacht rezamen --_
cen oouwDlot( te vonnen; ___-__________-______

- dal de b€sreÍrming luidt zoals aangegeven in de aan deze akre eehechte_____bijlage I onder sub B kolom 3. Ceioimde biif"g. f,-nt"." 
""rêïi" 

_-ll_____
noemen de "bijlage,', welke geacht wordt wooófijt tn J"r"-Ji" i" rii.---_

!
I
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op^ge_no-men, zal samen met een afschrift van A"r" uf,a","A. *o.a"rr__]]__

i:[:;j'.:ïiï:ffiï':trH:.:T.:: ?t.:t::r:::l*:...-1Í::_:L:i4 .- dat de o_ppervlalde per recht, zoals omschreven in de bijlage;r;;;;_ _

tb"J:ï :j-1ï111-Ti-1-vierkante-meters tm2r l-,. 'r,idip"*r'"r.1Ëi--"----
- dat aan ieder rechr."n 

"*oi*orJ-----ls ,n.<le -b-rjlaee onder *b B k"b; llï_s:::11_',:1_:ï:_.-:_._1-:ï51_:i-- oat oe rechten voor de periode lopende van een maafl tweeduir*Aari"i.i_en met achrentwitrtig febntari tweeduizend arieen"ilnig aooi u-ene-tïn;ïï_van.eendoorde'eIfo?chterbetaaldealKoopsomperrecht'zoals--
omsctueven in de bijlage onder sub B koló. s,i"ó. 

"t;nigffi,C"koch;__zun;--------------------
- dàt per een maan t*".aur""nJa.i.enffi;;;;;;. ;;;;il";;; ,_ 

-
ce butage onder sub B kolom g, var
1;1;i;1 i""i".- a. r'..il;1:i:il# ii'ïií:,1',i'llï-llll l*::ï:l;::
i*ï;::i"1ru::ïï'"ií'J:i$lile;-r*'n;l"e*. iodo.''"J' ----lll--'-"---
v,j ft ien nolember rwe"aui,"oa nu,,íff"ffi iïY_11_llL_T:j:1T:__::_-:Etk na splitsing ontstane recht. vooro mvat,,mag srechts wo,a* *,.**,oïïil.,llj_:j-l-l:ï_:::1_:::_l::]l_::_ï:-
r . de huurder op het moment van splitsilg in ,"cf,ten, aan *ef, ________-____-z. een gegadigde voor een recht dié daaroi 

"n""i".i 
* i"iïi"0r"""____-van de huurovereenkomst met d

",Íï#;itt#f".$ï*Fïi: 
l:.ï.1::.1ï:::...'.d..,:1.::.::'.ï::r:

9! ::n rlqyt el een s"p,"-'". u- JiJ#liï 1':ï:: ::_'-iï-llÏ::-
if ï. "di:i:t Ë:i:,ïïEiiïr ï:i#ïJ i*ï.l:f ff::{:f::ï:
"i"ffi Ëi;"ïl{;!ffnH$:l*x| ;;;-a;;#;; :-:

iïHi:ï;*il*ï:*""ï"u"itff :",*:l * w"'r'oua""l*ï'"'tar*---

. iïiïriï11*i#::1ï.HË'J,1,# xdg" **"mË_,,
" ffl,i:,T1l"l^r_ l*het 

'Convenant Sprirrt"g 
"" v.rL""p S"";J.________

;]ffi ï;ïï:1ffi íïï!,#s."ïiff Ë,"flï.t.ïïlï::l_t_::I9:_ï:
:.f; i:ffi ;lii"."#fi i?"ï;i',,ff f i""[l;tii:::::í;
,Den_oud_ens 

evenfue.le door Bugemeester en Wethouders vasteestelde _______

ili:*:ïffij*ïr':ï*ïËy*:iï:rifiïï"Ë:'riËr:"i:
:at. 

mo_chr(en) de bestemming(en) van.hel t".r"iryt".r"in"n unU1.l* uan ___

:ffi ï#ilïf ?.ïïï.-ilï,'l*""*:JË::ï:ït"lt"l,m;

IIt.

ry.

77068 t\rHlsH/sH



i,ffi
t
I
I
I
I
I
I
I
t-

-  1 3 -
daarvlor de vereiste toestemming is verkregen, dan behoudt de gemeente _-ach daaromtrent alle rechten roor;_-_______

vt, vastte stellen dat de eípachter. Woonsrichting De Key. heeft verÀ; __dat de yoningen in het bij deze akte gesplitrt;"*pl;í, ;iJ; Ëïï;r- -_van het "Convenant SpliÀins r
zool" 

""rt "ti 
iiLi'*à.ï"1,"1-ve*oop 

sociale Huurwoningen 2002- --
yete! op het momeni d"a#ïï::frXi::,:H.:'Jï# ;: i:fl:JJ:;:::
9:.llj.*::,t" "og"richre vereniging*van Ëie";;;;"di"rt. 

"_,Ë,_______Kwallrertselsen zoals vastgesteld door Burgemeester en Wethouders t1 ___
ï.",lll LT.t:ej,Tr*inrig oktober tweedriir"na t*"" ou^*r-_-___l______-zvvzl rzr rr r(vlt' elvot de evenhrele besluiren die ter vervanginS eÍlol.__
_a*ll.ine 9TTT *orden vasrsestetd vol6o"",____-___-____ï_ï-::_:_:"_: ___rE ocpaten oat de koslen van de onderhavige akte en de inschriivine ____-daarvan in de openbare Regisrers. alsmedË d" 

".r*rr"rálËà" 
i"iár"ri"*., _ _enandere gewone en buite;gewone lasten vo..,"t""ioíï* á" Ëóï"rrr"r_zun. --------------------------------

Voor de ótvangs _van d. d"", dtó;;;;;;;;;;a*;;; ;;.d;::::_:::wo_onstichring De Ket hierbij door dè gemeente Amsrerda; gek;;l"ra.'_-_l______"_-
:,!1i.9"If :.to""1tlepaïtrgetr ___________
rvr<r oeueK{rng tot bUzondere bepalingen wordt tevens verwezen naari_______________- gemetdeakte uitgifte in erfpácht o-p ach,"r*i"i;;";;;;;.',iiËi,ï"Á"ro*a

vÍjferrachrig voor mij, noaris. verieden, waar.ir à" afe._"n" 
"iï;j.ï"à.ï" 

_--_bepa.trngen werden vastgesteld waarondeÍ v_oormetd re-rre;n gemee;r;-__:_::__ __AmsterdaÍn. sectie S nummer l9l in erfpacht is uitgege""",ïoàlà"iiif._____
tulqende: -----_________

"Deze uitgifte in erlpa"n c"*hí"di,- --------::-:::::::____::::::::-::::_-::::::::::_:_:_
!,1. oncrcr ae Atgemene bepalihpenvoor tíjdetijke eípacht van terreinen. --____-bes tetnd voor andere da, i ia,,nie t" áii i íi)"í.";;;;;;';ií;;:;.;i -:-___Gemeenrcraad van Amsterdam oU zt|n oestutt van drie maa ______-_____ ___negentienhonderd ze,renendertig, 

.ninmer 5 t, g"n""ni àiie", notari"if__uerleden ahe van depot en met die akle overgeschreven ten __--___"____-_ ____nyporheet<kahlore te Amsterdatn op eenentwintíg ianuarí __-______-____---_____
negentienhonderd achrcnderti" ih' deet 30sc 

"uï;"íjfi, _ai ig"*"n"bepalingen zij.n gewijzigd dooí ue wemeenreraad van Amsrcdam bii ziin___be.stuit-vah. vijlenrwihrig mei negentienhona*ir:tL*iiiUí)'ríír*li, :it "genecht aan een horaríeel verleden ahe van depot en met1ie akte ______ov e r ge s c h r e ve n t e k v oo rm e lde hyp,o t he-e kkar, 
"ïi,i 

à" r u í,i iiï ^ t 
", 

____--_,:f:.::i::horl*d 
i,tf:nviJris i; deet J7z0 nunmetr t 26,'met' uítzondering_evehwet vah de anikelen L 4. 6 I j en I 8 ror en net 2J van dii' Àílinene _-bepalingen, verklarende de komtt ip a i,{"" ti r, à i" ;; ;: ;;;:#:^::: i:;::,:Y:';;,ï:: tí!}f:f::. _:

, 
olyans3n en dSanan geen nadere omsínriiring k ,;;iinjin ::_::::-___- _6. ohder de havolgende bijzondere bepatingen. waarín met ,,ier lerrein,,__--___wordr,bedoeld :. de b ij àeze ake i n_;rha;;it rt;;;;;;;;;, ;;;;;;;;; ____--gr.onct en het "Burgemeester en Wethouders,,.: Bïtrgem""r,;;";:_:-:__-______Wethouders van Amsrerdam: -_-_
t. n* t",*i ii ii'ààiíp;,*";;;;;;;i;;;;;;;; ;;;;;;;;;;_-_-' _

I

I

i
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. i:?::-*:ír,.dr"1zich bevihdeh; _ l:_'ií:":#::;{';::;:,:#^!:}!;!;w:!:::::::f:::::::,:_!i

ïi;t j*,fii",!triiÉ,i:::#i:,#.i"i;:!!;;:níi:.È_
oyer cte overeenge komen afschríjvings termíjn 

"r."t 
iro",ià"ïiii ___van e,en overeengekomen renevbet: de jaaitVr"" *pt.,iià,tiàiài'i_ -__ï::i::"Ë:'#:i::iÊ.:,!Ï;:#agl:;:::"i j j":::I:;i::_.:r:::

"ï,;::;:;ix:::H":;J'ffi 
r'f !:#:;.!:;ï*#!i:"":/;;:i'::,ií::

ïrw f#f* f#;ri= l'ií,lt tpi,' " i:;'#i:!::::'J3í!ul::íï:: t::;*'nwn'l u1 n't "i'aig"-'----

íf:tirf*"#{i#iiif#í","_:Érlwaangetekend schrijven aan Burgemeester ei fy"ihouh"r, ______

iff"i?í: #íí::: ;:i;: ::,y{;i",,Íiiii f}i"t# t:,;; ;;;; __ _
,?#i"i#:i#!i:;::;,':í::;;;;;",8';,*;;",;:;-,;:...:
ï!iii,!,"iJ'íí:f !;iiïi!",,i,x.f;i;i:r!#_,f :íril_ití:y:;i:;!:;!;:íï;:ï:nïiV:$;ï:"::;,^-:i:rïi::#ï*it;:fíiï,"r::m,,
#;*,ï:txr{y:ïiix::";:r:,::x*r!ii;::" ïr#!'#W,';ííi,:*-:g; :iW:,'; -, w

. r;;;ï:*xíni";'l:ií!WjÍiW ï:Í::{,J. u. oenouaens opzegging van het erfpachrrecht als onder 4. ̂ ______-__

|i ;,; ;; ; rï: : íiii:",in:ïi"ï i; ;: J" ; I "; : :,f "!!.!.!: _!. _ _ _ "i;':#;:;x:;i::li,:ï::;:f ,;!:r:::;:!l;:xrinf:;t::::
Ei ";, f ! ": !! : :: !._::_:::::::_. -----
- ct getijte aan een"""ir,ii,.Ji-ilïïi";;';;**;;';;; -_
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eerste deeltídltqk; __

- 
ll,Selik aan de cqnon ín het hreede dernia"at, __-__-_-_-__---_-- H het op één juti van het tweede.iaar iiiráíiiira" ,à n* --__jaar waarin het eerste arrWafu ,irai.-íïtiirà::::- __--_indercijíer van de.w e rt e I 4 *c te nd ii'ifi' tàirï iíno ri n""r - -_ _ _ule-t!1 inseyotw de Huurprijzenwet wàonrui^ui i"fàii,uo, _
ae t@Iegorie woonruihte waqrtoe de woninpen à dn in __-___-_erfuac ht.uir geseven grona tunor"",' e"áïiii;;;í ;;, :::_ __-oyereenkomstige indexciifer zoals dít uiytiiiiar ï*a", _-___-

- 
f de op ëënjuti ean het haeedejaar, ,ooro|go*i ;or-n* -__jqar v,aarin het eers,e deettijdvak eíndiÊ;,'íi;; _:::-_j-___-___
wohingcorporaties getdendé onderhouisnoii ,oo, an _. .______
yr:C:rte,woninCen die overeenkomt met de woningen oD de__-tn er1pactu uitgegeven grond, welke onderhouasnoTÀ iáo, a" -Minister. betait met.de zorg voor de ,"ttunuiru)iiini,ïàrar _-vastgesrctd. gedeeld doo, àe o"er""nkon tiii ___:__-::___:______-

. onderhou^norn zoats die vijftien fuài 
"'"r'ii 

*U -_-__-________b. indien de cqnon in na n"""à" aííi'y#ií o;;;;;;f;;)';';; _____- _';rff"r::It#f ,wi:i!:*;T:r:!:Ê":":;;,2t"ï,itr;;_.
- gelijk aan de canoh i; her eerste deehiidr"k:___-__-_-___--::::________
6. a. teltenjare wordr in or"rt"g tu"i"iii ;;^;;;r" 

";;"_______:^ 
_Amsterdamse Federqtn ván wonngc1ryiia;i;, ;ï;_--___- __-- ___--vefiegeríwoordigstet van de erfpachtstir, de waarden van de ____onaer ).a. vermelde Jactorcn H en K bepaald, zoals die zullen__--__

1Ítï!,r-i1, !! ?:llp-:"htcontfacten wqarean het eegte deettíjdvak _
, m.aaaJaa.rverslríkt:
o. oU gebrcke van overeenslemming tussen de geneenre en de _-___--'._

Jederarie worden defactorcn H;n K voor hit tiiitàíà" L*_-____
,, ^,1,if: ::,y:ngutetd door de.onde r 5.a. ge noe nde àínis rcí ; -________/- ae naIJaart|kse term.Unen van de cahon moifen worden voldaan voór_o1 op een maart en één september van e lk jaar., ___-___-_______:_:-___-_____

almecle naal --------------___-_______-______.
- gemelde akte houd""a" 

"onu.rri" ".rp"Jo;;;;;;;;;;;;;;:_-_-tw€eduizeld twee voor mii, notaris.
staat vermeld: ------------------------: 

utt'"oen' waadn onder meer woordelijk --
,,BrrzoNDiRE ERFpAcHi;;;;;;-;;;i.-:___:::-_-:::_::_:__::__::_--_:::___-:
tvaasr voormelcte ÁlÊemene beoalinge,n,.uoor voorldurende erhacht voor -____-__woningcolporcííes I 99g Amsterdait.oepaising de b4zonde," i,rp;àíïiip"llllá":;:í';'::"i,i,t :li:;';:;;*,Jher voormetde tidetijk recii,an erfpac.hïwerd g",;;;;àà ;;;'";;;"i,i)iï ____van toepassing verHaard de na te mLr,;i;i;;.;;;h",7;;;;,;"';i:,,i;/;".;i:;:"^iE#!:2T::f;;;:::::

y": i:?ardlr-d" "rípqcht.uoor wonngcorpotatie., I ggt AmsÍerdqm ís___ae gemeente. onvermlnderd her in de bijzonàere bepalinge, ;;;r;;;;;--___erhacht bepaalde, verplicht de er/pachrster erlfuaihr rc íeveren d;;,'::_-____

F
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a. omtoorwaardelijk is en niet dan inkorting, ontbinding ofaanwelke ___
, vernietiging dan ook onderhevig is; _________________-:__:_-____
b. níet bezvaard is met beslagen,"hypotheken ofinschrijvíngen daarvan _

of andere dan de opgegeve n beperlae rcchrán- -______:____:_-_-___-_______-_
c. wij is van qndete bijzondete lasten en beperhngen díe anderszins het _

^ - over.eengekomen gebruik van het perceel verhinderen ofbezerken. ___
z. tn aJwijking van her bepaalde in artikel 6 van de Álgemene"beialingen _____

voor .voorrdurende erípacht voor wonihgcorporaie; lggg Am;srcd;; __-___
\rordt(en) het terreín/de tefteinen (af)geleverd in de feítelijke staat wuunn_
l:::|::,at:! b:,,.d!!" en door di eífpachst", ,"in"*á ooi-ái,ii, o7 _anqersztns tn gebruík gegeven op de v)ijze en onder de voorwaqden dià__-
ae.e1pachtster bekend zijh. De conversie van de erfpacht brengt geen _____
wijzíging ín de roordien bestaande rechten, oonrpiok", 

", 
,"rllï"htirg", -yan partijen orer en vteer ten aaruien ean de Íeitàlijke toestunà vqn het _

terreíty'de teteinen waaronder evenruele veiontániging vai di ioiem.à _
Voorts verklaarde de comparant, handelend namens woonsticïii'f,e;; K";. à _ __
overeenkomsrig her bepaalde in anikel 33 van de Huisvestingsreti." u"iárÀino _
mer nummer BA 07/2002t0035 pAD 2002t4863 de dato twiilig d"c.;b;;:___:_:__
tweeduizend twee rot splitsing in appanementsrechten werd váeend door het____svlqsoeel uosv watergraaÍ!meer. _________-_-___-
arsmede een vergÈurrng tot woningsamenvoeging met nummer 2000/4659 de dato -zes septemDer tweedulzend twee,______-_____
waarvan kopieën aan deze akte zullen worden gehecht en welke vergunningen _____
onherroepelijk zijn geworden.---------

Tenslotte verkjaardende compamnten. handelend als gemeld, rerzake van deze _-___
aKte voot wat betren de gemeente Amsterdam woonplaats te kiezen ten kantorc___van voormelde stadsdeel en wat betreft paíij ter andère ájde ten t*toi" 

"an 
à" -___

notaris, bewaardet van deze minuut. ---___-__-
De comparanten zln mij, notaris, bekend. en de identireit van de bij deze akte_*__oeroxxen comparanten is door mij. noEris. aan de hand van de daanoe bestemde .
oocumenten vastgesteld. --_____--_______-____
WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Amsterdam op de datum in het hooÍddezer akte- verme ld om elf uur en denig minuten. ----________j___-_____:_-__:____:_______
l\a zaKetut(e opgave elr toelichting van de inhoud van deze akte aan de ___-___-_

:-::ljÏT,:1,11r::l 
dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akre rijdig _revoren re hebben kenmsgenomen en op volledige voorlezing daarvun g".n p.ij, t._slellen. ----------------

Vervolgens, is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij,____notaris, ondeÍekend,
(Getekend): H.P. Teeuw; A. philipsen; M.A.J.E. Hazenbere. not.
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Ondergetekende, Mr. Maria Arina Janna Elizabeth Hazenberg, notaris t€
Amsterdam, yerklaart dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 33 van de
Huisvestingswet een vergunning met numm er B^ O,l DOO2/0035 p N) 200A4163
de dato twintlg december tweeduizend twee tot splitsing in appartementsrechten
werd verleend door het stadsdeel OostWatergrauf.meei, uls,ried" 

""o 
u".g*iog

tot woningsamenvoeging met nummer 2000/4659 de dó zes september 
-

tweeduizend twee en welke vergurmingen onherroepelijk zijn geïorden.

Ondergetekende, Mr. Maria AÍina Janna Elizabeth Hazenberg, notads te
Amsterdam. verklaart dat het registergoed, bij vorenstaande iÈte vervreemd in de
zl,vT o: w^el voo.rk:usrecht gemeenten, niet is opgenomen in een aanwijzing ex
amketen 2 ol E noch in een voorstel ex artikel6 ofanikel ga van die wel 

- -

Amsterdarn, 2 apdl 2003

Amsterdam, 2 april 2003
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