
Heden, de achi en t\/intigste januafi
tweeduizend vijÍ
verscheen voor mlj, mr. Cornelius Roberlus Catharina Simons, notafis te

de heer Sl[,4ON PETRUS FRANCISCUS HENRICUS MARIA WlL- 

-LE[,4SE, gebofen op zeven en twintig december negentienhonderd ne-
gen en vjft g te Oud en Nieuw Gastel, wonende te 4751 KP Oud Gas-
teL, Gember 5, gehuwd, wiens dentiteit door mij, notaris, ls vastgesteld
aan de hand van rljbewijs nurnmef 3311521367:

voigens zijn verklaring ten deze handelend:
als schriÍ1el1lk gevolmachtigde van :

de heer JOHANNES HERI\,4ANUS l\,4ARlA STRUIJK, geboren op -twaalf decembef negentienhonderd zeven en veertig te 's-Graven-
hage, wonende te B 2910 Essen (België), l\,4aststraat 55, gehuwd,
wiens identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van 

-Dasooort nJÍT]mer NF0829667:
die deze volmacht verstrekte in zjjn hoedanigheid van directeur van: 

-de ie Rosmalen gevestigde besloten vennootschap met beperkte -
aanspra kel jkheid HE JI\,4ANS INFRA ADVIES EN ONTWIKKELING
8.V., kantoorhoudende te 5248 JR Rosmalen, Graafsebaan 13, in-
geschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
en Fabdeken voor Oost-Brabant te Êindhoven onder nummer 

-350'7895 en als zoda^ g deze oesoren \ennooLscl^dp ten deze
rechtsgeld g vertegenwoofdigende, welke besloten vennootschap
ten dez- wordt verteqenwoord gd a s e1.g o recLfice van:

de re Rosma en gevestigqe bes oren ,,ennootscl-ap n'er be-
perkte aansprakelijkheid HEIJNIANS INFRASTRUCTUUR-
ONTWIKKELiNG 8.V., kantoorhoudende ie 5248 JR Rosma-
len, Graafsebaan '13, ngeschreven in het Handelsregister van
de Karner van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant tê
Findhoven ondef nummer 16077623, en als zodanig deze be- -
sloien vennootschap conform artikel '17, lid 1 , van haar statuten
ter deze rechtsgeldig veneger\,!oordigende:

tezarnen met voornoernde volmachtgever (namens voofnoemde beslo-
ten vennootschap Heijmans Infrastructu u ronlwlkkeling B.V.) in hun 

-hoedanigheid van enlge directeuren van'-
de re Roo>endda gevestiqde oe)lote- verrootschdp met bepetkLe
aaf sprakelijkheid BORCHWERF ll B.V., kantoorhoudende te 475'l
TR Oud Gastei, Overesselijksestraat 2, lngeschreven in het Han- -
delsregisier van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 

-West-Brabant te Breda onder nummet 20111413, en als zodanig -deze bes oten vennootschap ten deze rechtsgeLdig verlegenwoor-



djgende;
van voormelde volmacht bliikt uit een onderhandse akte van volmacht,
welke aan deze akte zal worden vastqehecht.

De cornparant, handelend in hoedanigheid als voormeld, verklaarde bij de-
ze voor en namens voornoernde besloten vennootschap Borchwed ll B.V. -
een stichting op te richten en daaruoor de navolgende statuten vast te stel-
len:
NAAI\,I EN ZEÏEL
Artikel 1

1. De stlchtlng draagt de naam: STICHTING BEHEER "BORCH- 

-
WERF II''.

2- zi
DOEL

is gevestlgd te Roosendaai.

Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel:

a) het realiseren, coórdineren en/oï bevorderen van parkmanagement
en/of (parkmanagernent)werkzaamheden, die ertoe moeten leiden -
dat het bedriivenpark Borchwerf, gelegen op het grondgebied van -
de gemeenten Roosendaal en Halderberge, een kwalitatief hoog-
waardige en uniforme duu|Zame inrichiing en uitstraling zal hebben
..1 ged-re-de ee1 argefe oer ode ook zai be'ro.rden:

b) het verrichten en bevorderen van al hetgeen met de onder a ver- 
-woofde doeLstelling verband houdt, zulks in de meest uitgebreide -ztn oes wooros

ondef'pafkmanagefi'rent als bedoeld ln het voorgaande lid dient onder
meer te worden begrepen het gecoófdineerd en geintegreerd beheer
en onderhoud van de openbare ruimte van het bedrijvenpark Bofch- -weí, alsook een deel van de niet-openbare ruimte. Onder openbare
fuimte dient begrepen te wofden de op het bedrijvenpark aanwezige
openbare wegen, groenstroken, oevervoozieningen en waterpartijen.
Voor wat betreft de niet-openbare ruimte zal het parkmanagement on- -
der meer zien op het onderhoud van de uit- en inritten van kavels, als- -
rnede de - vanaf de erfgrens met de openbare ruimte bepaald - eerste -
drie rnetezone van de kave s, alsook beveiliging van de kavels. Onder.
de drie rneter zone privaat worden de zlchtlocaties verstaan welke in -privaat eigendom zijn. Groenstroken, verhardingen en de terfeinafras-
terinq inclusief de Doorten binnen deze drie meter zone maken hieryan
onderdeel uit.

3. De stichting tfacht haar doel onderrneerte verwezenlijken door: 

-
a) het slulten van een (beheef)overeenkomsi met (onder meer) de

gemeenten Roosendaal en Halderberge, a smede rnet de Coópera-
tieve Vereniging van Vestigende bedfijven "Borchwerf ll" U.A. ten -
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financiefing van parkmanagement op het -behoeve van invuLling en
lledrijvenpark Borchwed;

b) het voeren van periodiek ovefleg fnet voornoemde gemeenten en -
vereniging in verband met de (verdere)vormgeving en invulling van
parkmanagement op het bedrijvenpark Bofchwerf.

4. De stichting beoogt niet het maken van wjnst
GÉLDIVIDDELEN

De geldrÍriddelen weLke nodig zullen zijn om het doel van de stichting te
kunnen verwezenlijken, verkrijgt de stichting uit:

a. llijdragen van de Coóperatjeve Vereniging van Vestigende bedrij-
ven "Borchwerf ll" U.A.;

c. erfstell ngen, legaten en schenkingen;
d. ovenge oronnen

b. bijdragen van de publiekrechteliike fechtspersonen de gemeenten

RoosendaaJ en Halderberge;

BESTUUR
Artikel 4.
1. Het bestuur van de stjchting bestaat uit vijf leden en wordt voor de eer-

ste rnaal bij deze akte benoemd. ln het bestuur zuLlen twee door de ln
artikel 3 sub a van deze statuten genoemde vereniging aan te wijzen
leden, onder wie een bestuurslid van die vereniging, een door iedef der
in aftikel 3 sub b van deze statuten genoemde publiekrechtelijke 

-
rechtspersonen daartoe aangewezen persoon (in totaal iwee perso- 

-nen), a sook een door genoemde vereniging en publiekrechielijke

rechtspersonen gezarnenlijk daartoe aangewezen onafhankelijke vijfde
persoon zitting hebben

2. Indien het bestuur besluit tot wijziging van het aantaL bestuursleden, 
-jze te worden genomen als een beslurtdient dat besluit op dezelfde w

tot wijz ging van de statuten
3. De bestuurs eden worden door de zittende bestuursleden benoemd bll "

volstrekte meerderheld van stemmen, telkens voor een pêrjode van
vierjafen en zullen terstond herbenoembaar zijn. De colleges van Bur-
gerneester en Weihouders van zowel de gemeente Roosendaal als de
gemeente Halderberge d enen in te stemmen met de benoeming van -
bestuursleden.

4. Het tljdst p van aftreden za bij rooster wofden bepaald.
Tussentijds benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftre- -
den oe pladts in \,an oegene n wie'rs pradLs lii benoemd zijr.

5 n afi/vijking van het vofenstaande kunnen bestuursleden incidertteel - -
zuiks in verband met het (opnieuw) vaststellen van het roostef van af- -
treden - één rnaal voor een pefiode korter of Langer dan vier jaren wor-



oen oenoerno_
Indien het bestuur te eniger tijd uit rn ndef dan het hierboven genoem-
de aantal bestuursleden bestaat - doch niet beneden het aantal van
d'ie bestJ-rsledel is gedaald - o i.fl net vol,edig oe\oegd tor het ver-
richten van alle handelingen, noodzakelijk voor het besturen def stich- -
rng
W;l d eni het aantal bestuursleden zo spoedig mogelijk te worden ge- -
blracht op bovengenoernd aanta .

7.

B.

Indien te eniger tljd geen of slechts een oÍ twee bestuu rsleden in func- -
tie zijn, kunnen bij gebreke van voorziening in de vacatures, dfie tijde- -
ijke bestuurs eden, respect evelljk twee of een tijdeiijk(e) bestuurslid^
leden worden aangewezen door de Rechtbank te Breda, op verzoek
van de neest gerede ve.zoekef. die vo gers *ef oofdee van de
RÊ. l'rbark rot hei doen daarvan ee^ gegfonoe'eden heefi:
de functie van een aidus aangewezen tijdelijk bestuurslid neemt een
einde, zodra wederom ien rninste drie bestuursleden zijn benoemd, 

-overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.
Het bestuur kiest |]it zijn rnidden een voorzjttef, een secretaris en een
penningmeester, alsmede - zonodig - plaatsvervangers voor deze func-
ties. De functies van secretaris en pennlngmeester kunnen door één -persoon veryuLo woToen.

L Het bestuur s verpiicht aan de gemelde vereniging
formatie 1e verschaffen die de gemelde vereniging

en gemeenten in-
en gemeenten ver- -

langen
E/ NDE BESTUURSLI DI\,1AA ISCHAP
Artikel 5.

1. Afgezien van periodiek aftreden volgens fooster eindigt het bestuurs-

a) schírfte..k onts ag nerre- \bedan^e1/ ooor ee'r liq:
b\ overlijden. faill.ssem^rr or ord ercL -dreleste, I rg van een lio; 

-
c) ontslag om dringende redenen door een éénstemmig besiuit van alle

overige bestuufsleden;
oedoeld in dnikel 298 Boek 2 var het

Burgeriijl Wetboek;
e) ontslag door degene casu quo die (rechts)persoon, die het desbe-

treffende (bestuurs)lid heeft aangewezen casu quo benoemd 

-
2. Tot het h ervoor n lid '1 sub c bedoelde ontslag om dfingende redenen

kan niet worden besloten dan nadai het betrefíende besiuurslid in de
gelegenheid is gesteld om z ch in een voltallige bestuursvergaderjng te

d) ontslag door de Rechtbank als

vetantwoorden
3. lndien een besiuurslid

ingangsdatum van de
is gesahorst dlent binnen drie
schorsing te worden besloten

maanoen na oe -tot hetzij ontslag,



hetzij opheffing der schorsing. b j gebreke waaruan de schorsing ver- -
4. De colleges van

Roosendaal als
net ontslag van

Burgemeester
de gemeente H

en Wethouders van zowel de gemeente
alderberge dienen in te stemrnen met -

bestuufs eden

Artlkel 6.

1. Het bestuur LS belast
fuime zin des woords

met het besturen van de stichtinq in de meest 

-
2. Het bestuur is op grond daarvan binnen de grenzen van deze statuten -

bevoegd tot het verrjchten van alle daden van beheer en beschikking, -
die voor hel'ealisefer van -et qoel ']odig ol wense.ijk woroer geacht.

3. Élk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behooriijke
vervu ling van de hem opgedfagen taak. Indien het een aangelegen-
heid betreft die tot de werkkring van tur'ee of meef bestuursleden be- -hoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een -
tekortkorning, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is
geweest n het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan afte

BESTUURSTAAK

wenden.
.1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen

omtfent de verrnogenstoestand van de stichting, dat daaruit te allen tu-.
de de rechten en verpllchtingen van de stichting kunnen worden ge- 

-Keno.
5. Het bestuur is verplich

me de vereniging en d

pub iekrechte ijke fech
hen wofden verlangd.

I da- de n alrkel 3 sub a var deze slatLten ge-
e in adikel 3 sub b van deze siatuten gemelde -tspersonen die nforrnatie te verschaÍfen die door

VERTEG FNWOORDIGING
Artike 7.
1. De slichting wordt veriegenwoordigd door hei bestuur.
2. Bovendien kan de stichting worden vertegenwoordigd coor IWee ge- 

-zamenlljk handelende bestuursleden en wel:
a) de voozitter en de secretaris;
b) de voorzitler en de penningmeester,
-, '^ eÊ.róta.'s n^n-êêsLef.

of

3. Het bestuuf kan besluiten tot het verlenen van een volmacht aan een -
of meer bestuursleden dan wel een of meer derden om de stichting bin-
nen de grenzen van de betreffende volmacht te vertegenwoordigen.
Eveneens kan het besluiten iot hei verlenen van een volmacht aan de
penningrneester om te beschikken over ge den of over bank- of giro- -saldi ten name van de stjchting, tot een bedrag dat door het bestuur zal
worden vastgesteld, alsrÍrede tot het verlenen van kwijting voof aan de '



stlchilng gedane
VERGADERINGEN

betalingen

u|Svergaderingen wofden door de secretaris bileengêroepen, -

s als de voozitter dat nodig acht, doch ten minste vier keer -

de vergadedng dient doof de secretaris binnen acht 
-tvanost van het verzoek aan de bestuursleden te wor- -

Artikel 8

1. De bestu
zo dikwijl
per jaar.

2. Voofts zal de secreiaris een vergadering bijeenroepen, nadat hem 

-hierom sahriftelijk door ten minste twee bestuursieden is verzocht, bil -
welk verzoek een opgave van de te behandelen punten moet zlin ge-

voegd
De oproep voor
dagen na de on

3. De termijn van oproeping - welke schriftelllk (waaronder mede wordt
verstaan per telex, teLefax, e-mail of ander soodgelijk communicatie-
middel) dient ie geschieden - bedfaagt ten minste acht dagen, de dag
var oproepi^g en vaí de vergader ng niel meeq^r'kend.
Met toestemm ng van aLle bestuursleden en n spoedeisende gevallen -
zulks ter beoordeLjng van de voorzitter - kunnen vergadelingen op kor-'
tere termijn worden bijeengeroepen.

4. Bij de oproep moeten
alsook de te behandel

de plaats en het tijdstip van de vergadering,
en onderWerpen worden verrneld.

den gezonden
Voldoet de secretarls 'rier oÍ nrer t'jd.9 adn ve.meld verzoek. dan ziin

verzoekefs bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen, met inacht-
nerning van de vere ste íormalitelien.

5. De vergaderingen worden geieid door de voorzitter.

binding der stichting.
1.

B.

Bij diens afr/r'ezigheid vooEiet de vergadering zelf in haar leiding. 

-6. In een vefgadef ng kunnen alleen geldige bes uiten worden genomen, -
indien het voorstel op de agenda is geplaatst.
Indien echter jn een vergadering alle bestuurs eden tegenwoordig of
vertegenwoordigd zjjn, kunnen - mits met algemene stemrnen - geldige
bêslJirer geno'nen wo'den over zalen d e n.et oo de agenda staar -
vermeid, behoudens de besluiten betrefÍende statutenwijziging en ont- -

Bestuursbeslulten kunnen ook bulten vergadering worden genomen, -wanneer alle bestuursleden schfiftelijk verklaard hebben met het voor- -

gesrelde beslLit dkhoord Le gaan.
Van het tlehandelde in vergaderÍngen moeten notulen worden gehou-
den, weLke in die vergadering of rn de eerstvolgende vergadering zullen
worden vasigesteld en goedgekeurd en ten blrjke daarvan door de 

-voorzltter en de secretaris zullen wofden ondertekend.
Ëen besluit als bedoeld ln lid 7 van dit ariikel dient in de eerstvolgende



DesIUUfSVerga0
De bij hei beslu

7

ering te worden vermeld en
ii behorende bewijsstukken

genotuleerd.
moeten blj de notulen wor-

den bewaard
STEMI\,] NG
Artikel L
f. ieder bestuurslid brengt ter vergadering een stem uii.
2. Voozover ln deze statuten of in een eventueel op te stellen huishoude-

lljk reglement niet anders is bepaald, zulLen aLle bestuursbesluiten wor-

den genon'ren rnet volstrekte meerderheid van stemmen in een verga-
derng, waarin ien m nste df e ln functie ziinde bestuursleden tegen-
woordig of veriegenwoordigd moeten zi)n. 

-

3. Zijn niet vo doende bestuursleden tegenwoordig of veftegenwoordrgd,
ddn ,/u .ec oe bel.eíerde !oorste.len op de dqenda voor de eerstvol-
gende vergadering - welke niet eerdef dan acht dagen laier mag 

-
plaatshebben - wofden gePlaatst.
In deze vergadering zullen besluiten
genomen kunnen worden, ongeacht
tegenwoordigde bestuursleden, rnits

over de betrefíende voorstellen -het aanta tegenwoordige of ver- -
dit aantal niet minder dan twee 

-Deoraagr.
Blanco stemmen en niet op geldige
den geacht niei te zjjn u tgebracht.

5. Stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter een schrjfteiijke
stemming wenselijk acht dan wel een van de andere bestuursleden
voor aanvang van de vergadering heeft aangegeven een schriftelijke

wilze uitgebrachte stemrnen wor-

6.

B,

Bil staking van siemmen wofdt het betretÍende voorstel aangehouden
tot de eerstvolgende vergadefing
Sta\e r de slenme'r .n die vergader rg weer. dan

stemming te verlangen

geacht te zLjn verworpen ndien het zaken betreft,
se^ rrdie- her voorsrel persorer bet'eft.

wordt het voorstel 
-en zai het lot beslis- -

7. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter ornirent de
uiislag van een stemrning of de inhoud van een niei schriftelijk geno-
men bes uit is beslissend
Wofdi echter onmiddellijk na het u

voozitter, de juistheid daarvan be
plaats, indien de rneerderheid der
kelijke stemming niet hoofdelijk of
fechtigde aanwezige dlt verlangt.

tspreker \,an r'ret oo.deel van de
twist, dan vrndt een nieuwe sternming
!ergader.nq of. indien de oorsp.on- -
sch'ftel;jk geschredde. eer stemge- -

Doo'deze riê-we sterr^'r rg vena ler de 'ecftsoevolqen
spronkelLjke stemming.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering lalen vertegenwoordigen door
een ander bestuurslid. mits bij schrjfteiijke volmacht. 

-



B

kan slechts voor één medebestuurslid als gevolmach-Een bestuurslid

L

co

ln a le geschiLlen

slist de voorzritef
orntrent stemminoen niêt bii de statuien voorzlen, be-

Adikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd tot het lnstellen, wjzlgen en opheffen van

cornmissies, die het bestuuf kunnen helpen bii het verwezenlijken van

het doel def stichting
2. Bij reglement kunne; worden geregeld de bevoegdheden, cle verplich-

tingen, de werkwijze en de taak der comm ssie(s).
BOEKJAAR, BEGROTING, VERSLAGGEVING

Het eerste boekiaar loopt vanaf de datum van opfichting der stichting -
tot en met één en dertig december van hel jaar van oprichting. 

-
2. Ten minste één maa nd voor de aanvang va n een boekjaar zal doorhet

bestuur een begroting voor het komende boekjaar worden vastgesteld

3. Uiterljk ln de maand juni wordt een bestuursvergaderjng gehouden,

waa.in de secretaris vefslag uitbrengt van de werkzaamheden der 

-stlchting gedurende het afgelopen boekiaar. --_=_-
n clezelfde vefgadering legt de penningmeester rekening en vefant- 

-woording af van het door hem gedufende het afgelopen boekjaar ge-

voerde financiéle beheer
4. Het bestuur kan een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, Boek 2

van het Burgerlijk Wetboek of één of meer andeTe deskundigen aanwrl-
zen voor het nazien van de door de penningmeester opgestelde balans

Het verslag van de accountant of de andere deskundige(n) zal teza-
men met de jaafstukken, rnet de oproep voor de in lid 3 van dit artikel
bedoelde vergadering, aan de bestuursleden worden toegezonden. Hei
verslag, a srnede de jaarstukken worden eveneens ter goedkeuring
aan de in artikel 3 van deze statuten genoernde verenlglng en gemeen-

5. Goedkàur ng van de rekening en verantwoording door het besiuur 

-s.re^t de pennrngmeêsler IoI oecnarge. Coedke-'ing van hel verslag.
aLsmede de jaarstukken door de genoemde vereniging en gemeenlen
strekt tot decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid. 

-

6. Het bestuuf ls verplicht de jaarstukken en de daarop betrekk ng heb- -

'1. Het ooekjaar's geri,k aan 1et Ialerderjaar.

bende besche den ten minste tien jaar lang te bewaren.
REGLEI\IENTEN
Aftikel 12



zigen of aanvullen.
2. Deze reglementen mogen geen bepaLingen inhouden welke met deze

I

'1. Het bestuur kan - op de wljze a s in het volgende aÍikel is vermêld - 
-een huishoudelijk rêg err]ent en/oÍ andefe reglementen vaststellen, wij-

statuten in stdjd zijn.
STATUTENWIJZIGING EN ONTB NDING

Artikel 13.

1. Het bestuur is niet bevoegd de statuten te wijzlgen en/oí de stichting te

onibinden, dan nadat zij daartoe schriftelljke goedkeuring heeft verkre-
gen van de in ariikel 3 van deze statuten genoemde vereniging en ge- -
meenlen.

2. Een besluit toi wjjziging der statuten of ontbinding der stichting zal
slechts genomen kunnen worden in een speciaal daartoe bijeengeroe- -

pen vergadefing, waarln alle bestuursleden tegenwoordig of vertegen-
woordigd zijn en met aigemene slemmen (casu quo op basls van una- -

nimiteit)
De tekst van een voor te stellen statutenwijzjging dient bij oproep voor -
de vergadefing ie worden meegezonden.

3. Êen statutenwijziging moet op stratfe van nietigheld bij notariële akte -
tot stand komen.
Tot het doen verlijden van de akte is reder bestuufsljd bevoegd

VEREFFENING
Adikel 14.
1. Na een. besluit toi ontbinding derstichting zal de vereffening geschie--

oen door -el besruL'. tenzij l-et best-ur bi. ner bêsluiI tot ontbinding -
een oÍ meer vefeifenaars heeft aangewezen. 

-

2. De stichting blijft nadat het besluit tot ontbinding genomen is voortire- -
staan, indlen en voozover dit voor de vereffening van haar zaken no- -
org 15

3. G;durende de periode van vereffening biijven deze statuten voor zo- -
veel moge ijk en nodig van kracht; in de stukken en aankondigingen 

-wordt aan de naam van de stichting toegevoegd: "jn liquidatie".
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de ontbinding wordt inge- 

-schreven n het handelsregister en dat voorts de wettelijke bepalingen -
nzake vereffenlng zoveel rnogelijk worden nagekomen.

5. Na afloop van de verefÍening zullen de boeken en bescheiden van de -
onrbo'lden sLic.hti|.g geqJ'enoe ten rn nsle zever iaar oerusLen order
degene die bij beslujt tot ontbindlng daadoe wordt aangewezen. 

-
6. Aan een eventueel iquidatiesaldo dient op een door het bestuur te be-

palen wijze een bestemming te worden gegeven, die zoveel mogelijk
overeenstemt rnet het doel der slichtinq

SLOTBEPALING
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Arïikel 15
ln 

"liu 
geuall"n *aarin deze statuten of de reglementen niet voorzien,

of b jtwijfel aan de uitleg van enjge bepaling, beslist het bestuur. 

-
De comparant, handelend in hoedanigheid als voofmeld, verklaarde dat in
het bestuur van de stlchtlng voor de eerste maal ziiting zullen hebben: 

-'L de heer PEïRUS JOSEPHUS l\lARlA BRUIJNINCX, geboren op tien -
februari negentiênhonderd drie en veertig te Roosendaal en Nispen; -2. de heer WILHÊLMUS GERARDUS HERMANS, geboren op een en 

-
3. de heer JOHANNES CORNELLS MAR A VAN DE KLUNDERT, gebo-

ren op twee en twintlg juni negentjenhonderd een en zestig te Ouden-

r/r' nrig jL r - eg entie n honderd twee en ,/ee'Tig te SILis;

bosch:

De cornparant is rnij, notaris, bekend.

4. de heef JAN HENDRIK DIRK DÊ LANGEN, geboren op zeven januari

negeniienhonderd vier en vijft g te Rottefdam,
5. de heer |\4AARTEN l\4ARlA FRANCISCUS DEWACHTER, geboren op

negen septembef negentienhonderd drie en zestig te Hulst.

WMRVAN AKTE:
ln minuut ls verleden te Oud Gastel,
oo de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van en een toelichting op de inhoud
aan de verschenen pefsoon heeft deze verklaard van de
akte te hebben kennisgenornen, daarmee in ie stemmen
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

van ceze aKIe 
-rnhoud van ceze -

en op volledige -
Vervolgens is deze akte onmiddellljk na beperkte
parant en daarna door mij, notaris, onderiekend.
(Volgen handtekenrngen)

com-voorlezrng dool de

1i1irL'1{\i\


