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Ref: 21994.01 JR
OMZETTING VERENIGING IN STICHTING
_
Heden, vijf november tweeduizend twintig, verschenen voor mij, mr. Jeroen Sander Rieff, notaris
____________________________________
gevestigd te Nieuw Bergen, gemeente Bergen (Limburg):
________________
1. de heer Theodorus Arnoldus Maria WITJES, geboren te Elst op twaalf mei
____
negentienhonderdvijftig, (Nederlands paspoort nummer: NR489LPR6, afgegeven te Bergen
___
(Limburg) op twaalf maart tweeduizend vijftien), wonende Siebengewaldseweg 133, 5854 PB
_____________________________________________________
Bergen (Limburg), gehuwd, en
2. de heer Johannes Wilhelmus Mattheus VAN TRIEL, geboren te Nijmegen op vijftien december
_
negentienhonderdtweeënvijftig, (rijbewijs nummer 5352830324, afgegeven te Bergen (Limburg)
_
op acht en twintig mei tweeduizend negentien), wonende Boterdijk 61, 5853 BW Siebengewald,
_______________________________________________
gemeente Bergen (Limburg), gehuwd,
volgens hun verklaring ten deze handelende als gezamenlijk bevoegde bestuurders van de vereniging
VINCENTIUSVERENIGING BERGEN (Limburg) met statutaire zetel Bergen (Limburg) en met adres
___________
Boterdijk 61, 5853 BW Siebengewald, gemeente Bergen (Limburg), ingeschreven in het
handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12053104, en als zodanig die vereniging
_______
overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 2 harer statuten rechtens vertegenwoordigende;
__________________________________
voornoemde vereniging hierna te noemen: “de vereniging”.
_____________________________________
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden:
_
de vereniging is opgericht bij akte op negenentwintig januari tweeduizendvier verleden voor mr.
_
R.Th.J.M. Hetterschijt, destijds notaris met plaats van vestiging de gemeente Bergen (Limburg);
______________________________
de statuten van de vereniging zijn sindsdien niet gewijzigd;
bij een algemene ledenvergadering van de vereniging, gehouden te Bergen (Limburg) op zes en
____________________________________________________
twintig mei tweeduizend twintig,
_____
is rechtsgeldig besloten tot het omzetten van de vereniging in een stichting en het derhalve
____
wijzigen van de statuten, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:18 van het
Burgerlijk Wetboek, waarbij de comparanten tevens door de vergadering zijn gemachtigd de akte
____
van statutenwijziging te doen verleden; een afdruk van een uittreksel van de notulen van die
_______________________________________
vergadering zal aan deze akte worden gehecht;
_
de rechterlijke machtiging als bedoeld in artikel 2:18 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek is verleend
_
bij beschikking van de Rechtbank Limburg de dat negen en twintig oktober tweeduizend twintig;
_____________________
een afschrift van deze beschikking zal aan deze akte worden gehecht;
voor zover nog nodig heeft de Vincentiusvereniging Nederland haar goedkeuring verleend tot de
_______
vorenbedoelde omzetting, waarvan blijkt uit een document dat aan deze akte zal worden
______________________________________________________________________
gehecht.
_
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden ter uitvoering van het vorenstaande besluit de
statuten van de vereniging integraal te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat deze voortaan luiden
__________________________________________________________________________
als volgt:
________________________________________________________________________
STATUTEN
________________________________________________________
Artikel 1 – Begripsbepalingen
___________________________________________________
In deze statuten wordt verstaan onder:
________________
statuten: de statuten van de stichting, zoals deze van tijd tot tijd zullen luiden;
______________________
stichting: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
________________________________________________
bestuur: het bestuur van de stichting;
____
jaarrekening: de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de stichting;
_______________
schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits
______________
de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
____________________________________________________________
Artikel 2 – Naam en zetel
_______________
1. De stichting draagt de naam: STICHTING VINCENTIUS BERGEN (Limburg).
___________________________
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Bergen (Limburg).
_
3. De stichting is aangesloten bij de Vincentiusverening Nederland gevestigd te 's-Gravenhage, en
is daardoor verbonden met de internationale Vincentiusvereniging, gevestigd te Parijs (Frankrijk),
________________________________________
en conformeert zich aan de nationale intenties.
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_____________________________________________________________________
Artikel 3 - Doel
_
1. De stichting heeft ten doel het opsporen en lenigen van geestelijke en maatschappelijke noden
_
van individuen en groepen, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloofsovertuiging, teneinde mee
_
te werken aan de bevordering van het algemeen maatschappelijk welzijn. De stichting richt zich
______
met name op de hulpverlening in de gemeente Bergen (Limburg) casu quo in de regio ten
behoeve van degenen waarbij het recht op een menswaardig bestaan in de verdrukking dreigt te
___
komen en waarbij noch door de overheid noch door enige andere organisatie voldoende hulp
__
wordt geboden. De stichting draagt een katholieke signatuur, onderhoudt goede contacten met
_______________________________________
kerkelijke instanties en is daarvan onafhankelijk.
_______________________________
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
_____________________________________
het organiseren van activiteiten en projecten;
____________________________________________
het behandelen van steunverzoeken;
het samenwerken en contacten onderhouden met de gemeentelijke overheid (sociaal team)
___________________________
en andere organisaties met een vergelijkbare doelstelling;
__
het verrichten van alle verdere handelingen welke met het vorenstaande in de ruimste zin
________________________________
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
___
3. De stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst.
4. De stichting is een instelling (ANBI) als (thans) bedoeld in artikelen 32 lid 1 sub 3 en 33 lid 1 sub
___
4 van de Successiewet 1956; het bestuur draagt er zorg voor de stichting als zodanig te doen
____________________________________________
rangschikken en gerangschikt te houden.
________________________________________________________________
Artikel 4 - Vermogen
__
1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
___________________________________________________________
a. giften en donaties;
_________________________________________________
b. subsidies en andere bijdragen;
___________________
c. hetgeen verkregen wordt door schenkingen, erfstellingen of legaten;
_______
d. alle andere baten en al hetgeen op andere wijze verkregen wordt, zoals de voor de
___
verwezenlijking van het doel van de stichting bijeengebrachte of te brengen bedragen of
_________________________________________________________________
goederen.
_____________________________
2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een bestuurder.
______
3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting
______________________________________________________________________
vergoed.
___
4. De stichting houdt niet meer vermogen dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
___
onvoorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de stichting. Indien het
______
vermogen of bestanddelen daarvan krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking zijn
____
verkregen dan is het toegestaan het vermogen of bestanddelen daarvan al dan niet in reële
____
termen in stand te houden, voor zover die instandhouding voortvloeit uit de aan de uiterste __________________________________
wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden.
__
5. De kosten van verwerving van gelden en de beheerkosten van de stichting dienen in redelijke
verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting, een en ander
_____
met inachtneming voor de regels die gelden voor instellingen met een ANBI-status gelden.
_________________
Artikel 5 - Bestuur: samenstelling, benoeming, einde bestuurslidmaatschap
___
1. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie natuurlijke
___________________________
personen en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
__________________________________
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
____________________________________
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.
_
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan
__
ervan, voorzien. Wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat
_______
aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had, zal de voorziening in die vacature(s)
__
geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het
_____________________________________________________________
openbaar ministerie.
3. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
In afwijking van het in de vorige volzin bepaalde worden de leden van het eerste bestuur bij deze
______________
akte in functie benoemd. Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen.
_____
4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Ieder jaar treedt (voor zover
__
mogelijk) een evenredig deel van het aantal bestuurders af volgens een door het bestuur op te
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stellen rooster, met uitzondering van de leden van het eerste bestuur, die zitting hebben voor een
___
periode van vier jaar en daarna aftreden volgens het vorenbedoeld rooster, waarbij voor hen
_
alsdan een zittingsduur kan gelden korter dan vier jaar. Indien een bestuurder tussentijds in een
____
vacature wordt benoemd, neemt die bestuurder voor wat betreft het rooster van aftreden, de
_________
plaats in van zijn voorganger. Bestuurders kunnen te allen tijde worden herbenoemd.
_________________________________________________
5. Een bestuurder verliest zijn functie:
__________________________________________________________
a. door zijn overlijden;
____
b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de
_______
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surséance van betaling
_________________________________________________________________
aanvraagt;
_______
c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;
____________________________________________________
d. door zijn vrijwillig aftreden;
________________
e. door zijn ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
___
f.
door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten minste twee in
_____________________________________________________________________
getal.
____________________________________________
Artikel 6 - Bestuur: taken en bevoegdheden
_________________________________
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
___
Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem
_______________________________________________________________
opgedragen taak.
_
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de
__
werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op
___
zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
________
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en
_________________________________
verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
____
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen,
_____
vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van 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.
____
4. Aan de leden van het bestuur kan geen beloning worden toegekend; kosten worden aan de
_____________
leden van het bestuur vergoed op vertoon van de desbetreffende bewijsstukken.
________________________________________________
Artikel 7 - Bestuur: vertegenwoordiging
_________
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting voor zover uit de wet niet ander voortvloeit.
___
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende
___________________________________________________________________
bestuurders.
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders
___
tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook indien tussen de stichting en één of meer
_________________________________________
bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.
___
4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan
_
één of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting
______________________________
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
_________________________
Artikel 8 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming
_____________
1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
________
2. a. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk, met
inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die
__
van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en
_____
de plaats van de vergadering alsmede van de te behandelen onderwerpen (agenda).
b. De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt kan tot de
_
vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan
________________________
dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de
__________________________________________________________
vergadering bijeenroept.
___
4. Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur
____
niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle bestuurders ter vergadering aanwezig of
___________________________________________________________
vertegenwoordigd zijn.
______
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich ter
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__
vergadering te doen vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een
____________________________________________________________
schriftelijke volmacht.
_________
Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
_____________________
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
_
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van
__________
de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
_
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten
_
door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de
________________________________________________
stemmen staken beslist de voorzitter.
____
7. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
_______
stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dir voor de stemming verlangt.
____
Schriftelijke stemming geschied bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden
_______________________________________________
beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
_______
8. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
_________
Artikel 9 - Leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering
______________________________________________________________
zelf in haar leiding.
__
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen
______________________________________________________________
worden gehouden.
______
3. Het door de voorzitter in de vergadering uitgesproken oordeel omtrent 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.
___
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de
______________________
daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
__
De notulen worden -nadat zij zijn vastgesteld- door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
________
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle
___________________________
bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard.
__________
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg
__
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit doel
_________________________
heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.
________________________________________
Artikel 10 - Boekjaar; verslaggeving; beleidsplan
___
1. Het boekjaar van de stichting komt overeen met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar van de
___________________
stichting loopt vanaf heden tot en met eenendertig december van dit jaar.
___
2. Het bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt
_
daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een
_______
balans en een staat van baten en lasten (jaarrekening) op over het verstreken boekjaar.
__
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde
_______________________________________________________
termijn aan alle bestuurders.
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zeven maanden na
___
afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.
_____
3. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten
__
(jaarrekening) over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen
__________________________
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
_
Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daaromtrent
________________________________________________________________
een verklaring af.
____
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere
__________________________________
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
______________
5. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek.
_
Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van
___
werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.
____________________________________________________________
Artikel 11 - Reglementen
_
1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al hetgeen naar
____
zijn oordeel regeling of nadere regeling behoeft. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd.
________________________________
Het bestuur kan elk reglement wijzigen en ook intrekken.
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__
Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met deze statuten, zijn
__________________________________________________________________
onverbindend.
_________________________________________________________
Artikel 12 - Statutenwijziging
________________________________________
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
____
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten
____
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders
_________________________________________________
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
_
Zijn in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het vereiste aantal
_______
bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die vergadering een nieuwe
_
vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken
_
na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden
______
genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen,
________________________
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan,
_
dient dit steeds te worden vermeld. Tevens dient bij de oproeping een afschrift van het voorstel,
___________
bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
__________________
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder
____________________________________
dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
_
Bestuurders die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting zijn tevens bevoegd deze
____________________________________________________________
akte te doen verlijden.
____
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk,
_______________________________
machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
______
Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de bevoegdheid in tot het
_______________________________________________
verlenen van opdracht aan de notaris.
_________________________________________________
Artikel 13 - Fusie; splitsing; omzetting
____
Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk
__
Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm
___
overeenkomstig artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 2 en 3 van het
__
vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.
_________________________________________________
Artikel 14 - Ontbinding en vereffening
______________________________________
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
_____
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12, leden 2 en 3 zoveel mogelijk van
______________________________________________________
overeenkomstige toepassing.
_______
2. De stichting blijft na haar ontbinding voorbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
_____
vermogen nodig is; gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel
_____________________________________________________________
mogelijk van kracht.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere
________________________________________________________
vereffenaars zijn benoemd.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt
________________________
in het register, bedoeld in artikel 2:289 van het Burgerlijk Wetboek.
_____
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een
____
algemeen nut beogende instelling me een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de
__
stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend he algemeen
________
nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting heeft.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de
___________
ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.
_____________________________________________________________________
Slotverklaring
______________________________
Tenslotte verklaarden de comparanten, handelende als gemeld:
____
1. tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd casu quo de het bestaande bestuur van de
____________
vereniging zal aanblijven als bestuur in de stichting en wel met de volgende taken:
____________
A. de heer Theodorus Arnoldus Maria WITJES, geboren te Elst op twaalf mei
___________________________________________
negentienhonderdvijftig, als voorzitter;
____
B. de heer Johannes Wilhelmus Mattheus VAN TRIEL, geboren te Nijmegen op vijftien
____________________________
december negentienhonderdtweeënvijftig, als secretaris;
2.
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_________
de heer Petrus Petronella Gertruda RUTTEN, geboren te Bergen (Limburg) op
_________________
vijfentwintig oktober negentienhonderdvijfenvijftig, als penningmeester;
_____
D. de heer Johannes Jacobus Marie JANSSEN, geboren te Helden op negenentwintig
____________________
januari negentienhonderddrieënveertig, als algemene bestuurslid.
___________________
2. Het adres van de stichting is luidt: Boterdijk 61, 5853 BW Siebengewald.
______________________________________________________________
WOONPLAATSKEUZE
Voor alles wat deze akte betreft wordt woonplaats gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van
_________________________________________________________________________
deze akte.
_____________________________________________________________________________
SLOT
________________________________________________
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, in minuut, is verleden te Nieuw Bergen, gemeente Bergen (Limburg), op de datum,
_____________________________________________________
in het hoofd van deze akte vermeld.
_______
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en het geven van een
___
toelichting hebben deze verklaard tijdig voor het passeren van deze akte van de inhoud te hebben
________________________
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
___
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris,
_______________________________________________________________________
ondertekend.
Volgt ondertekening.
C.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Dit afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt.

