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MINISTERIE VAN FINANCIEN

DIENST PER DOMEINEN

Directie Roerende Zaken

Henri Dunantlaan 6

Aoeldoorn

Dossier 94 11 50HA

AKTE VAN VERKQQP VAN ROEREND GOED

De ondergetekenden

10 2 e1 te Apeidoorn

handelende namens de Staat der Nederlanden hiertoe bevoegd door de

Directeur Domeinen op grond van het mandaat hem verleend bij beschikking

van 27 december 1993

De beer jhandelende namens

zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigende

2 10 2 e en deze als10 2 g

V e r k I a r e n

dat tussen de Staat der Nederlanden hierna genoemd de Staat waarvoor de

ondergetekende sub 1 in zijn gemelde hoedanigheid optreedt en

genoemd de koper het volgende is overeengekomen

De Staat verkoopt aan de koper die in koop aanneemt

hierna10 2 g

10 2 g

tegen een koopprijs van

volgende bepalingen

en voorts onder de10 2 g

10 2 e

1006936 00001



Artikel 1

De koper verklaar het gekochte waarvan hij geen nadere omschrijving

verlangt voldoende te kennen Hij koopt het gekochte te eigen bate en

schade zoals het ter plaatse aanwezig is De staat is tot generlei vrijwaring

gehouden Het gekochte is voor rekening en risico van de koper van het

moment van eigendomsovergang genoemd in artikel 3 hierna af

Het is de koper niet toegestaan het gekochte aan derden onder welke titel

ook af te staan of in gebruik te geven tenzij met voorafgaande schriftelijke

toestemming van de Staat zie annex B

De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar

Het gekochte wordt ten genoegen van de Kon Landmacht door de koper voor

zijn rekening onklaar gemaakt voigens de volgende procedure

A tromp van loop dichtlassen

B loop aan huis lessen waardoor loop niet meer uitgenomen verwisseld kan

worden

C stalen pen in kamer lassen

D van afsiuite c q blok of grendel slagpen afsiijpen
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Artikel 2

De koopprijs dient te worden voldaan uiterlijk binnen 30 dagen na

ondertekening van deze akte doch in ieder geval voordat met de afvoer wordt

begonnen in Nederlands geld door storting of overschrijving naar

rekeningnummer43 72 21 512 van de Ontvangerder Domeinen te Apeldoorn

bij de AMRO bank Deventerstraat 25 te Apeldoorn onder vermelding van

Dossier 94 11 50HA Directie Roerende Zaken Apeldoorn

Alle overige door de koper krachtens deze overeenkomst verschuldigde

bedragen dienen binnen 14 dagen na daartoe vanwege de Staat gedane

opgave zonder kosten voor de Staat te worden betaald op de in het eerste

lid omschreven wijze

De koper kan geen beroep doen op schufdvergelijking
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Artikel 3

1 Nadat door de koper verschuldigde koopprijs door de Staat zal zijn ontvangen

zal het gekochte door de Staat aan de koper tegen ontvangstbewijs worden

geleverd af het Defensieterrein alwaar de goederen aanwezig zijn

2 Het moment van overhandiging van het in lid 1 genoemde ontvangstbewijs

zal het moment van eigendomsoverdracht zijn

Artikel 4

Indien de koper een van de verplichiingen krachtens deze overeenkomst op hem

rustende niet tijdig niet behoorlijk of niet volledig nakomt heeft de Staat de

bevoegdheid deze overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat

ingebrekestelling nodig is door middel van een eenvoudige schriftelijke

kennisgeving te ontbinden de koper kan daarbij tevens verplicht worden het

gekochte op zijn kosten naar een door de Staat aan te wijzen plaats terug te

brengen

Artikel 5

Van het tijdstip van levering genoemd in artikel 3 af is de koper aansprakelijk

voor alle schade welke in verband met de uitvoering deze overeenkomst

mocht ontstaan voor personen in dienst of opdracht van de Staat handelende

of aan werken of eigendommen van de Staat

De koper doet afstand van alle aanspraken welke hij tegenover de Staat zou

kunnen doen gelden wegens schade bij uitvoering van deze overeenkomst

door welke oorzaak en welke oorzaak en in welke vorm ook ontstaan voor

hem of voor personen in zijn dienst of opdracht handelende Hij vrijwaart de

Staat voor alle aanspraken welke door wie ook Tegenover de Staat geldend

gemaakt mochten worden tot vergoeding van schade welke met de

uitvoering van deze overeenkomst in enigerlei verband staat

Het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel geldt niet indien de

schade is ontstaan door of de vordering voortspruit uit opzet of grove schuld

aan de zijde van de Staat
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Artikel 6

Deze overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten te Apeldoorn

2 Voor de uitvoering van deze overeenkomst en voor alle met deze

overeenkomst of haar uitvoering verbandhoudende of daaruit voortvioeiende

geschillen en procedures kiest de staat domicilie ten kantore van de

inspecteur der Domeinen te Apeldoorn
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Artikel 7

Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt en ondertekend

Getekend te Apeldoorn
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ANNEX B

END USE VERKARING

dat hij de door hemia 2 g10 2 e
Hierbij verklaart de heer

gekochte wapens zoals vermeld in overeenkomst nr 94 11 50 HA uitsluitend

voor eigen gebruik zal aanwenden

goederen zullen niet worden geeporteerd en

verkocht tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Staat

namens

niet aan derden worden
De ze
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