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LEVERING 

kadaster - 1-

Blad Ivan 6 

Heden, tweeëntwintig maart tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, mr. Martinus Maria 
van Gulick, notaris te Gemert-Bakel: 
1. mevrouw ..........., geboren te Venray op zeventien december 

negentienhonderdachtenzeventig, legitimatie: ........., wonende te .........., ongehuwd en niet 
als partner geregistreerd,
ten deze handelende:
A. voor zich in privé en
B. als schriftelijk gevolmachtigde van de heer ..........., legitimatie: .........., wonende te ........, 

ongehuwd en niet als partner geregistreerd,

de comparante sub 1 en de sub 1. B. genoemde volmachtgever hierna tezamen genoemd: 
verkoper; 

2. de heer Antonius Gerardus Maria Loonen, geboren te Venray op zes maart
negentienhonderdtweeënzestig, legitimatie: paspoort met nummer NUR1777J9, geldig tot
zeventien februari tweeduizend zevenentwintig, uitgegeven te Venray op zeventien februari
tweeduizend zeventien, wonende te 5812 AG Heide, gemeente Venray, Volen 5, onder het
maken van huwelijksvoorwaarden gehuwd met mevrouw Johanna Martina Gemma Maas,
ten dezen handelend:
A. voor zich in privé, en
B. als schriftelijk gevolmachtigde van de heer JOHANNES WILHELMUS GODEFRIDUS

MARIA LOONEN, geboren te Venray op vierentwintig oktober
negentienhonderdvierenzestig, legitimatie: paspoort met nummer NUPCPJK46, geldig
tot vierentwintig maart tweeduizend vijfentwintig, uitgegeven te Venray op vierentwintig
maart tweeduizend vijftien, wonende te 5812 AG Heide, gemeente Venray, Volen 3,
onder het maken van huwelijksvoorwaarden gehuwd met mevrouw Suzanne Bartholina
Maria Muijsers,

de sub 2 B. genoemde volmachtgever, de heer Johannes Wilhelmus Godefridus Maria 
Loonen, hierna genoemd: koper. 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden het navolgende: 
KOOP 

Verkoper heeft blijkens een door Van den Berk & Kerkhof makelaars en taxateurs, 
kantoorhoudende te Aarle-Rixtel georganiseerde verkoop bij inschrijving waarvan de sluiting 
was vijftien februari tweeduizend zeventien om twaalf uur en een aanvullende overeenkomsten 
de dato zestien februari tweeduizend zeventien aan de comparant sub 2 in privé verkocht, die 
blijkens voormelde overeenkomst van verkoper heeft gekocht, het hierna te omschrijven 
reg istergoed. 
De comparant sub 2 heeft zijn rechten uit het koopcontract voortvloeiende, daaronder begrepen 
het recht op levering, blijkens een mondeling gesloten overeenkomst van koop en verkoop 
overgedragen aan koper, de sub 2. B. genoemde volmachtgever, die alle rechten en 
verplichtingen uit het koopcontract voortvloeiende, blijkens voormelde mondelinge 
overeenkomst van koop en verkoop heeft overgenomen. 
LEVERING 

Ter uitvoering van voormelde overeenkomsten en ter voldoening aan de daaruit voortvloeiende 
leveringsverplichtingen levert de comparante sub 1, handelend als gemeld, bij deze voor en 
namens verkoper rechtstreeks aan koper, de sub 2. B. genoemde volmachtgever, voor wie de 
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