
Cessie kwalitatieve verplichting

Heden, <<datum>>, verschenen voor mij, Mr.                            , notaris te Sint------

Odiliënberg, gemeente Roerdalen:------------------------------------------------------------------------

1. het publiekrechtelijk lichaam: de Staat der Nederlanden, te dezer zake--------------------

vertegenwoordigd door----------------------------------------------------------------------------

a. de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te dezer zake woonplaats--

kiezende aan het adres 2594 AC te ’s-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, welke-

te dezer zake vertegenwoordigd wordt door--------------------------------------------

b.                              , te dezer zake woonplaats kiezende aan het------

adres 6041 CB te Roermond, Slachthuisstraat 71,                       ---------

                                                     (Rijbewijs: XXXXXXXXX,-

afgegeven in de gemeente Roerdalen, geldig tot zes juni tweeduizend---------------

negenentwintig) en handelende in haar hoedanigheid van teammanager Subsidies-

van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van------------

Economische Zaken en Klimaat, kantoorhoudende te Roermond, Slachthuisstraat--

71, postadres: Postbus 965, 6040 AZ Roermond, en als zodanig op grond van het-

mandateringsbesluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit----

van zeven december tweeduizend achttien, bekend onder nummer------------------

WJZ/18055953, en het besluit van de Algemeen directeur Rijksdienst voor---------

Ondernemend Nederland van acht januari tweeduizend negentien tot verlening----

van ondermandaat, volmacht en machtiging, bekend onder nummer----------------

MD201861INSTHH, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,---------

rechtsgeldig vertegenwoordigende, hierna te noemen: “de Staat”--------------------

2. het publiekrechtelijk lichaam: de provincie Zuid-Holland, gevestigd te 2596 AW te--------

‘s-Gravenhage, Zuid-Hollandplein 1, postadres: Postbus 90602, 2509 LP ‘s-Gravenhage, te-

dezer zake vertegenwoordigd door---------------------------------------------------------------

a. de Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, welke te dezer zake---

vertegenwoordigd wordt door -----------------------------------------------------------

b.                                          te dezer zake woonplaats kiezende aan

het adres 6077 CG te Sint Odiliënberg,                                      ---

                                                 blijkens een aan deze akte-------

gehechte onderhandse akte van volmacht ten deze handelende als schriftelijk-------

gevolmachtigde van de Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland,---

rechtsgeldig vertegenwoordigende, hierna te noemen: “de Provincie”.----------------

Overwegende dat door de Staat op basis van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 kwalitatieve--

verplichtingen zijn aangegaan ten aanzien van percelen die zijn gelegen in de Provincie;------------

Overwegende dat het, gelet op het Bestuursakkoord Natuur, wenselijk is de rechten die voor de----

Staat uit voornoemde kwalitatieve verplichtingen voortvloeien, te cederen aan de Provincie;--------

Gelet op artikel 3:94 van het Burgerlijk Wetboek;-------------------------------------------------------

COMPARANTEN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:------------------------

ARTIKEL 1---------------------------------------------------------------------------------------------------

De rechten die voortvloeien uit de in bijlage 1 opgenomen kwalitatieve verplichtingen worden door

de Staat geleverd aan de Provincie, die verklaart de voornoemde rechten te aanvaarden.------------

ARTIKEL 2---------------------------------------------------------------------------------------------------

De Staat zal zo spoedig mogelijk, doch niet later dan vier maanden na ondertekening van deze-----

notariële akte, zorgdragen voor schriftelijke mededeling van levering van de in artikel 1 bedoelde--

rechten aan de persoon of personen tegen wie die rechten uitgeoefend kunnen worden, voor zover-

deze persoon of personen bekend zijn bij de Staat.------------------------------------------------------

ARTIKEL 3---------------------------------------------------------------------------------------------------

De kosten voor het opmaken en inschrijven van deze notariële akte, alsmede de kosten die---------

voortvloeien uit artikel 2, komen ten laste van de Staat.------------------------------------------------
 



ARTIKEL 4---------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze akte zullen naar Nederlands recht worden--

beslecht door de burgerlijke rechter te ’s-Gravenhage.--------------------------------------------------

OVERDRACHTSBELASTING--------------------------------------------------------------------------

Ter zake van de in deze akte geconstateerde rechtshandelingen is volgens verklaring van partijen--

geen overdrachtsbelasting verschuldigd.------------------------------------------------------------------

Deze verklaring dient als aangifte conform artikel 17 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

AAN TE HECHTEN STUKKEN-------------------------------------------------------------------------

Aan de minuut van deze akte zullen worden gehecht de volgende stukken:---------------------------

* onderhandse akte van volmacht;------------------------------------------------------------------------

* cessielijst (lijst van kwalitatieve verplichtingen op basis van de Subsidieregeling natuurbeheer---

2000 als bedoeld in artikel 1).-----------------------------------------------------------------------------

WOONPLAATSKEUZE--------------------------------------------------------------------------------

Ter zake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor fiscale gevolgen, wordt woonplaats---

gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte.--------------------------------------------------

Waarvan akte, in minuut, is verleden te Sint Odiliënberg, gemeente Roerdalen, op de datum in---

het hoofd dezer akte vermeld.---------------------------------------------------------------

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.----------------------------------------------------------------

De inhoud van deze akte is aan hen gegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op-

volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te---

hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te---

stemmen.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten ondertekend en door mij,----

notaris, om <<uur>> en <<minuten>>, ondertekend.-------------------------------------------------

  

 



Bijlage 1 Cessielijst (lijst van kwalitatieve verplichtingen als

bedoeld in artikel 1)

SN-aanvraagnr. Nr. kadastrale verplichting Inschrijfnr. Openbare Registers
4038915                           
4378661                           
4601283                           
4951413                          
4954437                            
4955930                           


