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VERENIGING VOM
VASTLEGGING STATUTEN

Heden, zesentwintig maart tweeduizend dertíen,
verscheen voor mij, Mr BEREND LEVER, notaris gevestigd te Meppel:

de heer Mr DIRK VELDINK, wonende Paulus Potterstraat 35, 8471
Wolvega, geboren te Hasselt op vier mei negentienhonderd drieënvijftig, op
huwelijkse vooruvaarden gehuwd met mevrouw Alice Witten, zich legitimerend
met een geldig Nederlands paspoort met nummer NYPPBJ3Fl
die verklaarde ten deze te handelen voor zich en als schriftelijk gevolmachtigde,
blijkens vier onderhandse akten van volmacht welke aan deze akte zullen worden
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de heer PETRUS JOSEPHUS LEONARDUS MARIA VAN DER LUGT,
wonende Bulderweg 17 , 3862 PK Nijkerk, geboren te 's-Hertogenbosch op
negentien oktober negentienhonderd eenenvijftig, gehuwd;
mevrouw KITTY DUELL, wonende Cornelis de Wittlaan 34,2582 CL
Gravenhage, geboren te Leiden op achttien augustus negentienhonderd
zestig, ongehuwd en niët geregistreerd als partner in de zin van het
geregistreerd partnerschap;
mevrouw DINA MARGARETHA VAN NUS, wonende Oosterenkweg 19,7245
AA Laren, geboren te Lochem op zevenentwintig november negentienhonderd
vierenvijftig, gehuwd met de heer Veldhuisent
mevrouw JUDITH DOROTHEA MARIA WINKELHUIS, wonende
Eckhartstraat 2, 9746 BM Groningen, geboren te Haarlemmermeer op dertien
augustus negentienhonderd eenenzestig, gehuwd met de heer Bos.
OPRTCHTING VERENIGING
De verschenen persoon, handelend als voormeld, verklaarde bij deze over te gaan
tot de VASTLEGGING van de statuten van de hierna in artikel í te noemen
vereniging in de zin van artikel 2:28 Burgerlijk Wetboek, en daarvoor de volgende
statuten vast te stellen.
STATUTEN
NMM. ZETEL
Artikel í .
De vereniging draagt de naam: Vereniging Online Mediators Nederland,
af te korten als: VOM
Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.
DOEL
Artikel 2.
í . De vereniging heeft ten doel:
a. het bevorderen van de belangen van de leden in het kader van de
beroepsuitoeÍening;
b. het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden;
c. het aan de leden bieden van een platform voor overleg, uitwisseling van
informatie en intervisie betreffende online mediation;
d. het bevorderen van de professionalisering door verdieping en
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e. het bijdragen aan de doelstellingen van de vereniging: Nederlandse Mediatorsvereniging, statutair gevestigd in Utrecht, kantoor houdend in Rotterdam, zoals
verwoord in de statuten van die vereniging.
2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. het organiseren van bijeenkomsten voor de leden en aspirant-leden;
b. het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over online

-

mediation;
c. het promoten van mediation ín het algemeen en van online mediation in het
bijzonder en het creeren van faciliteiten ten behoeve van online mediators, zoals
een door de leden te gebruiken beveiligde omgeving op het internet e
marketingfaciliteiten, een en ander zoals nader aan te vullen bij huishoudel|k
reglement.
DUUR
Artikel 3.
1 . De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
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a!!tEt-i!:
1. De vereniging kent leden en aspirant-leden.
2. Leden respectievelijk aspirant-leden zin z\, die als zodanig zijn toegelaten
overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
À.+it ^t E
Als lid of als aspirant-lid kan worden toegelaten degene die:
a. voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap of het aspirant-lidmaatschap
zoals deze zijn neergelegd in het huishoudelijk reglement,
b. aanspreekbaar is op het leveren van een budrage aan de professionalisering van
online mediation
Het bestuur beslist over de toelating nadat de aanvrager het daarvoor bestemde
aanvraagformulier heeft ingevuld.
Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluíten. Het besluit van de vergadering tot toelating zal moeten worden genomen
met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen
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AnlrlyllL
ln geval een lid of aspirant-lid handelt in strijd met zijn lidmaatschaps-verplichtingen
dan wel door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad, is het bestuur bevoegd het lid of aspirant-lid te schorsen voor
bepaalde of onbepaalde tijd.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap of
aspirant-lidmaatschap verbonden rechten niet door het geschorste lid of aspirant-lid
worden uitgeoefend.
Artikel 7.
Het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap
a. door overlijden van het lid of aspirant-lid;
b. door opzegging door het lid of aspirant-lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
O. OOO|- Onizeilrilg,
Een lid of aspiranllid kan het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap slechts
opzeggen tegen het einde van een verenigingsjaar. De opzegging geschiedt
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door een schriftelijke kennisgeving, die voor de eerste december van het
lopende verenigingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is
verplicht de ontvangst van de opzegging binnen acht dagen schriftelijk te
bevestigen aan het lid of aspirant-lid. lndien een opzegging niet tijdig heeft
plaats gehad, loopt het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of
van het lid of aspirant-lid redelijkenvijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging van het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap namens de
vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden
door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermun van tenminste
vier weken, wanneer het lid of aspirant-lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te
zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de
vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid of aspirant-lid heeft
opgehouden te voldoen aan de vereisten die te eniger tijd in het huishoudelijk
reglement voor het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap gesteld mochten
worden. De opzegging door het bestuur kan ook onmiddellijke beëindiging van het Íidmaatschap of aspirant-lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap of
aspirant-lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds
schriftelijk met opgave van de reden(en).
Ontzetting uit het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid of aspirantlid in strijd met de statuten, reglementen
of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredel[ke wijze
benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid of
aspirant-lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis
stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid of aspirant-lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden
genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen
5.
Wanneer het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap in de loop van een vereni gingsjaar, ongeacht de reden of oozaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel door het lid of aspirant-lid verschuldigd, tenzij het
bestuur anders besluit.
ln afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2
Burgerlijk Wetboek kan een lid of aspiranllid zich door opzegging van zijn
lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit
krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden of
aspirant-leden worden vezwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit
artikel bepaalde.
GELDMIDDELEN
Artikel 8.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden, uit
eventuele verkrijgingen ingevolge subsidies, erfstellingen, legaten en schen

--

--

-

-

-

-

-

-

-

4.

-

-

-

- -

6.

-

--

í.

2.

Lever Netwerk Notarissen

kingenentenSlotteuiteventueleanderetoevalligebaten.-leder lid en aspirant-lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag door de
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algemene vergadering wordt vastgesteld op voordracht van het bestuur.
oL9 I uvr\
Artikel 9.
Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen. Het
aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene
De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de
vereniging benoemd. De voozitter, secretaris en penningmeester worden
steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid
vereist van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.
De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in
de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te
verantwoorden en kan zich daarbij doen bijstaan.
Bestuursleden worden benoemd vooreen periode van in beginsel drie jaar.
Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende
jaarvergaderingen zoals bedoeld in artikel í 1 lid 1. De bestuursleden treden af
volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster
aftredend bestuurslid is maximaal tweemaal herbenoembaar
lndien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is
gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is in dat geval
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen,
waarin de vooziening in de vacature(s) aan de orde komt.
De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit
schriftelijk geschiedt.
De wijze van vergaderen, besluitvorming en onkosten-/ vacatievergoeding van
het bestuur wordt nader vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders
gezamenlijk alsmede de vootzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de
vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Het bestuur alsmede de voozitter en de secretaris kunnen zich ter zake van
2.
hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 'l bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de
penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over banksaldi zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven
Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden,
bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, voor overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een
derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene
vergadering
ALGEMENE VERGADERINGEN
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Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene
vergadering flaarvergadering) gehouden, behoudens verlenging van deze
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termun door de algemene vergadering. Het bestuur brengt in deze vergadering
zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden,
rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
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Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening
en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid í Burgeíijk Wetboek overgelegd,
dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door
de algemene vergadering te benoemen kascommissie van ten minste twee
leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een lid kan ten hoogste
twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de kascommissie.
Het bestuur is verplicht om de kascommissie inzage te geven in de gehele
boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door
haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een
juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht kan zij zich laten bijstaan door
een extern deskundige
De commissie brengt van haar ondezoek verslag uit aan de algemen
vergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de
jaarstukken
4.
lndien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd,
benoemt de algemene vergadering een commissie bestaande uit tenminste drie
leden.
Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering
verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd
dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het
belang van de vereniging nodig geacht worden.
Artikel 12.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen, lenzi deze statuten
een langere termijn voorschrijven. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle
leden te zenden schriftelijke of digitale mededeling.
Behalve de in artikel 1 í bedoelde jaarvergadering zullen algemene
vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht,
alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk of digitaal met opgave van de te
behandelen onderwerpen wordt vezocht door tenminste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de
stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn.
Na ontvangst van een vezoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer
dan vier weken. lndien aan het vezoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen
nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen
de vezoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop
het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.
Artikel 13.
Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar iederéén stem, behoudens het bepaalde in artikel 6. leder lid is bevoegd zijn stem te
doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Een
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aspirant-lid wordt ook tot de vergadering toegelaten, doch heeft daar geen
stemrecht.
Ëen lid heeft geen stemrecht over zaken die zijn persoon of persoonlijke
oerangen oelreTr-en.
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zun deze niet in een vergadering
brjeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris vastgelegd in een apart besluit, dat aan alle leden digitaal wordt
toegezonden, teMijl er melding van wordt gemaakt tudens de eerstvolgende
algemene vergadering
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op
voorstel van de voozitter.
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, voozover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn veMorpen. Bij stemming over
personen is hij gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. lndien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een
tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal van de
uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
lndien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in
aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid
ondertekende stemmen.
Een ter vergadering door de voozitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. lndien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit
oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
AÉikel '14.
De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of
ontstentenis zal één van de andere bestuursleden als leider van de vergadering
optreden.
Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of
door een door de voorztter aangezocht lid van de vereniging notulen
gehouden. Deze notulen worden de leden digitaal voorafgaande aan de
eerstvolgende algemene vergadering toegezonden. Na het aanbrengen van
eventuele wijzigingen in de digitale versie worden de notulen geaccordeerd
door de voozitter en als zodanig gearchiveerd door de secretaris.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 15.
Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de
algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat
daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor
oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen
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bedragen
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor
de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag
waarop de vergadering werd gehouden. Deze verplichting kan worden
vervangen door een digitaal bericht dat naar de website verwijst of zelf de
beoogde wijziging bevat.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door de algemene
vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen. Het bepaalde in artikel í6 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. leder van de bestuursleden is bevoegd de akte van
statutenwijziging te doen verlijden
Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene
vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zun en het
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwjziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals
deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 16.
Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene
vergadering genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitge
brachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige
of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende,
ten minste acht dagen doch uiterlUk dertig dagen na de eerste, te houden
vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen
Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen
moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de
vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen
moet tenminste veertien dagen bedragen.
lndien brj een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de
vereniging overeenstemmen
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen
van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. ln stukken en
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aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden "in liquidatie".
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende
baten meer aanwezig zlp.
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
bewaard gedurende tien jaren na afíoop van de vereffening. Bewaarder is
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel í 7.
De algemene vergadering kan één of meer reglement(en) vaststellen en
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet
of niet volledig wordt voozien.
Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of
met deze statuten
Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde
in artikel í5 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
SLOTBEPALING
Artikel '18.
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen
SLOryERKLARINGEN
De verschenen persoon, handelend als voormeld, verklaarde tenslotte:
.=:] ::r:-rZ=.:tgllt
Het eerste bestuur bestaat uit vijf (5) leden.
ln afwijking van de in de statuten voorgeschreven procedure, werden voor de
eerste maal tot bestuurslid benoemd:
de comparant, Veldink, als voozitter; inmiddels is hij als zodanig afgetreden
en is in zijn plaats benoemd: de volmachtgever sub 1, Van der Lugt, als
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de volmachtgever sub 2, Duell, als penningmeester;
de volmachtgever sub 3, Veldhuisen, als secretaris;
de volmachtgever sub 4, Bos, als bestuurslid;
de comparant, Veldink, aanvankelUk als voorzitter, inmiddels als zodanig
afgetreden en benoemd als gewoon bestuurslid.
Eerste boekiaar
Het eerste boekjaar van de vereniging eindigde op eenendertig december
tweeduizend twaalf (31 -12-2012).
Adres
Het adres van de vereniging is het adres van de secretaris.
lnschrijving in het handelsregister
Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de vereniging in
het handelsregister, teneinde te voorkomen dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor verbintenissen van de vereniging.
WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte.
Bekendheid Comparant

-

-

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Voorts verklaart de comparant dat hij het ontwerp van deze akte tijdig voor het
passeren ter kennisneming heeft ontvangen, heeft doorgenomen en voldoende
gelegenheid heeft gehad daarover vragen te stellen.
WMRVAN AKTE in minuut is verleden te MEPPEL op de datum als in het hoofd
dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heb
ik, notaris, aan hem een toelichting gegeven op de inhoud van deze akte en hem
gewezen op de mogelijke gevolgen daarvan
Vervolgens heeft de verschenen persoon verklaard van de inhoud van deze akte te
hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen, op de hoogte te zijn met de
mogelijke gevolgen ervan, en op volledige voorlezing van de aKe geen prijs te
stellen.
Direct na beperkte voorlezing is deze akte, eerst door de verschenen persoon en
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tenslotte door mij, notaris, ondertekend.
(w.9.) de comparant(en) en de notaris.
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