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STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

 

 

 

Heden, *, verscheen voor mij, mr. Jella van Troost, notaris te Molenwaard: 

de heer mr. Jennes Anri Nico Goes, geboren te Hoornaar op zestien oktober negentienhonderd 

achtenzestig, werkzaam en te dezer zake domicilie kiezende te 2973 XA Molenaarsgraaf, 

Graafdijk-oost 11 a, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 

1. mevrouw Reinetta van Dijk, geboren te Giessenburg op tweeëntwintig juli 

negentienhonderd éénentachtig (zich gelegitimeerd hebbende met een rijbewijs, afgegeven 

te Giessenlanden, op zestien juli tweeduizend zeven, nummer: 4178206102), wonende te 

4223 MA Hoornaar, Kromme Giessen 14, gehuwd met de heer Hendrik Frederik de Jong; 

2. mevrouw Nicole Janine Vermeulen, geboren te Giessenburg op veertien augustus 

negentienhonderd vijfenzeventig (zich gelegitimeerd hebbende met een paspoort, 

afgegeven te Giessenlanden, op zeven januari tweeduizend veertien, nummer: 

NR9026DF9), wonende te 4223 NG Hoornaar, Dorpsweg 114, gehuwd met de heer 

Cornelis Versteeg; 

3. mevrouw Jannigje Verspuij, geboren te Giessenburg op drieëntwintig september 

negentienhonderd tweeënzeventig (zich gelegitimeerd hebbende met een paspoort, 

afgegeven te Giessenlanden, op achttien juni tweeduizend dertien, nummer: NP47J7744), 

wonende te 4223 SG Hoornaar, Lage Giessen 2 I, gehuwd met de heer Edward Alexander 

den Breejen, 

die bij het geven van deze volmacht handelden als respectievelijk voorzitter, secretaris en 

penningmeester van de te Hoornaar gevestigde vereniging: Vereniging tot Stichting en 

Instandhouding van een School met de Bijbel te Hoornaar, kantoorhoudende te 4223 NJ 

Hoornaar, Dirk IV-plein 33, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 40322479, 

hierna te noemen: de vereniging, en deze vereniging conform het bepaalde in artikel 6 lid 1 van 

haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende. 

Blijkende van gemelde volmachtgevingen uit één onderhandse akte van volmacht, welke 

volmacht aan deze akte is gehecht. 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat de vereniging werd opgericht op 

zesentwintig februari negentienhonderd negen en dat de statuten van de vereniging laatstelijk 

werden gewijzigd en vastgesteld op éénendertig juli negentienhonderd negenenzeventig voor mr. 

D.C. Goes, destijds notaris te Molenaarsgraaf, verleden. 

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat blijkens de aan deze 

akte gehechte notulen van de algemene ledenvergaderingen van de vereniging, gehouden op 

respectievelijk dertien april tweeduizend zestien en op twintig april tweeduizend zestien, is 

besloten om de statuten te wijzigen en in verband daarmede de statuten in hun geheel opnieuw 

vast te stellen. 

Ter uitvoering van een en ander verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat 

de huidige statuten bij deze komen te vervallen en worden vervangen door de volgende: 

STATUTEN 

ARTIKEL 1 

NAAM EN VESTIGING 

1. De naam van de vereniging is: Vereniging tot stichting en instandhouding van een 

school met de Bijbel te Hoornaar. Zij is gevestigd te Hoornaar. 

2. De vereniging wordt kortweg aangeduid als "de vereniging “ en is aangegaan voor 

onbepaalde tijd. 

ARTIKEL 2 

GRONDSLAG 

De grondslag van de vereniging is de eeuwige onveranderlijke waarheid door Gods woord 

geopenbaard en uitgedrukt in de drie formulieren van enigheid, gelijk die in de jaren 

zestienhonderd achttien (1618) en zestienhonderd negentien (1619) door de Nationale Synode 

van Dordrecht voor gereformeerde kerken zijn vastgesteld. 

ARTIKEL 3 
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DOEL 

1. De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot de oprichting en instandhouding van 

één of meer scholen voor Christelijk onderwijs in Hoornaar. 

2. De vereniging beoogt niet het maken van winst. 

3. De vereniging tracht haar doel te verwerkelijken door het houden van vergaderingen, door 

het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en algemene belangen van het 

Christelijk onderwijs behoort en voorts door alle andere wettige middelen, welke tot het 

gestelde doel dienstig zijn. 

ARTIKEL 4 

GELDMIDDELEN 

1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit bijdragen van de onder de 

vereniging vallende scholen, contributies, subsidies, leningen en andere wettige baten. 

2. Schenkingen, erfstellingen of legaten mogen niet worden aangenomen, wanneer daar aan 

voorwaarden zijn verbonden, die strijdig zijn met de grondslag of bezwaarlijk zijn voor de 

verwerkelijking van het doel van de vereniging. 

3. Erfstellingen worden alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard. 

ARTIKEL 5 

LEDEN 

1. Leden van de vereniging zijn: 

 a. ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van een van de onder de vereniging 

vallende scholen, mits zij schriftelijk aangegeven hebben bij het bestuur prijs te stellen 

op het lidmaatschap; 

 b. alle overigen die zich schriftelijk bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn 

toegelaten, hetgeen schriftelijk wordt bevestigd. 

2. Voorwaarden voor het lidmaatschap zijn: 

 a. instemming met de in artikel 2 omschreven grondslag en het in artikel 3 omschreven 

doel; 

 b. de leeftijd van minimaal achttien en de bereidheid tot het betalen van een contributie; 

 c. geen dienstverband met de vereniging; personen in dienstverband bij de vereniging 

kunnen wel als buitengewoon lid worden toegelaten; zij hebben geen stemrecht. 

3. Met betrekking tot het bepaalde onder sub c in het vorige lid geldt dat leden die voor de 

datum van ingang van deze statuten lid zijn geworden het lidmaatschap namens de 

vereniging niet eerder dan per één januari tweeduizendzeventien zal worden opgezegd. 

4. Het bestuur beslist binnen een maand na de aanmelding over de toelating. Bij weigering kan 

de belanghebbende binnen dertig dagen na van de beslissing van het bestuur in kennis te 

zijn gebracht, schriftelijk in beroep komen bij de algemene vergadering. Hangende het 

beroep is de belanghebbende geen lid. 

5. Het lidmaatschap is persoonlijk. 

6. Het lidmaatschap eindigt: 

 a. door overlijden van het lid; 

 b. door opzegging door het lid; 

 c. door opzegging namens de vereniging; 

 d. door ontzetting. 

7. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

 Deze opzegging is mogelijk: 

 a. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de voorwaarden, door de statuten 

voor het lidmaatschap gesteld, uitgezonderd het bepaalde onder lid 1.a. van dit artikel; 

 b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren. 

8. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts 

geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden 

beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging geschiedt in alle gevallen schriftelijk. 
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9. Ontzetting uit het lidmaatschap kan door het bestuur worden uitgesproken slechts: 

 a. wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de 

vereniging; 

 b. wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

10. Van een besluit tot ontzetting of opzegging wordt het betrokken lid zo spoedig mogelijk 

schriftelijk, met opgave van redenen, in kennis gesteld. 

11. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit kan de betrokkene 

schriftelijk in beroep komen bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en 

hangende het beroep is het lid geschorst 

ARTIKEL 6 

ERELEDEN 

Leden die zich ten aanzien van de vereniging in bijzondere mate hebben onderscheiden, kunnen 

door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur tot ereleden worden benoemd. 

ARTIKEL 7 

BESTUUR 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen en ten hoogste zeven personen, die door de 

algemene vergadering uit de leden van de vereniging worden gekozen. De wijze van 

verkiezing wordt in het huishoudelijk reglement nader geregeld. Jaarlijks treedt tenminste 

een van hen af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De termijn van zitting van 

een bestuurslid wordt bepaald op ten hoogste drie jaren. De aftredende is maximaal drie 

maal herkiesbaar. Op voorstel van het bestuur kan hiervan in bijzondere gevallen worden 

afgeweken met een termijn van maximaal drie jaar na afloop van de derde 

herkiezingstermijn. In tussentijdse vacatures wordt in de eerste algemene vergadering na 

het ontstaan ervan voorzien. Een tussentijds gekozene treedt in de volgorde van aftreding in 

de plaats van degene, die hij vervangt. 

2. De bestuursleden worden gekozen op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen, 

waarin noodzakelijke competenties van het bestuur en de afzonderlijke bestuursleden zijn 

beschreven. Kandidaat bestuursleden moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag 

overleggen. 

3. Bij verkiezing van bestuursleden wordt naast een evenwichtige verdeling van kennis en 

ervaring een spreiding over het werkgebied van de vereniging nadrukkelijk nagestreefd. 

Daarnaast is het gewenst dat een meerderheid van de bestuursleden ouder, voogd of 

verzorger van een leerling op een van de onder de vereniging vallende scholen is of is 

geweest. 

4.  Een bestuurslid kan door de algemene vergadering te allen tijde worden geschorst of 

ontslagen. Voor een zodanig besluit is een meerderheid van tenminste twee/derde deel van 

de uitgebrachte geldige stemmen vereist. 

5. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris aan. 

6. Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, indien op een vergadering 

tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is. 

ARTIKEL 8 

BESTUURSCOMMISSIES 

1. Het bestuur kan commissies instellen, waaraan adviestaken ten behoeve van het bestuur 

worden opgedragen. De adviestaken worden onder verantwoordelijkheid van het bestuur 

uitgeoefend. 

2. De commissies worden benoemd door het bestuur, al dan niet uit zijn midden. 

3. Voor een dergelijke commissie worden bij afzonderlijk reglement, goed te keuren door het 

bestuur, haar taak, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze - waaronder begrepen de 

verslaglegging en advisering aan het bestuur - nader geregeld. 

4. Over het ontbinden van de commissies beslist het bestuur. 

ARTIKEL 9 

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING 

1. Het bestuur dan wel de voorzitter en de secretaris gezamenlijk of bij hun afwezigheid twee 

daartoe door het bestuur aangewezen leden van het bestuur vertegenwoordigen de 
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vereniging in en buiten rechte, mits ter uitvoering van door het bestuur of algemene 

vergadering geldig genomen besluiten. Het bestuur kan één of meerdere directeuren 

volmacht verlenen om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te 

vertegenwoordigen. 

2. Het bestuur is belast met het besturen van de scholen van de vereniging en bevordert dat 

het onderwijs in de scholen van de vereniging overeenkomstig de grondslag van de 

vereniging is. 

3. Het bestuur is daarnaast in elk geval belast, en kan deze taken niet overdragen of opdragen 

aan de directeuren van de scholen, met: 

 a. het goedkeuren van de begroting, waarin een voorstel over de hoogte van de 

contributie en de onkostenvergoeding van de bestuursleden is opgenomen; 

 b. het jaarverslag, waaronder begrepen de jaarrekening en het strategisch meerjarenplan 

van de vereniging; 

 c. het toezicht op de naleving door de directeuren van de wettelijke verplichtingen en de 

code goed onderwijs, goed bestuur primair onderwijs en de afwijkingen van die code; 

 d. het toezicht op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige besteding van 

de middelen van de vereniging verkregen op grond van de Wet op het primair 

onderwijs; 

 e. het aanwijzen van de accountant, die verslag uitbrengt aan het bestuur; 

 f. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de 

uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a. tot en met d. van dit lid, in het 

jaarverslag; 

 g. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; 

 h. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

 i. het vaststellen of wijzigen van het treasurybeleid; 

 j. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal 

werknemers; 

 k. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers; 

 l. het aangaan of verbreken van een al dan niet duurzame samenwerking met een 

andere rechtspersoon, indien deze samenwerking ingrijpend is; 

 m. het oprichten van een andere rechtspersoon; 

 n. het aanvragen van surséance van betaling of faillissement; 

 o. investeringen boven een door het bestuur te bepalen waarde, voor zover het bestuur 

aan deze investeringen niet reeds eerder zijn goedkeuring heeft gehecht bij 

goedkeuring van de begroting en het strategisch beleidsplan. 

4. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel. Alvorens tot benoeming van een 

personeelslid over te gaan, zal het bestuur zekerheid moeten hebben dat de betrokkene 

instemt met de grondslag en het doel van de vereniging, zoals die zijn omschreven in de 

artikelen 2 en 3 van deze statuten. 

ARTIKEL 10 

DIRECTEUREN 

1. De leiding van de scholen berust bij de directeuren van de scholen van de vereniging. 

2. Taken en bevoegdheden van het bestuur als bevoegd gezag (zoals bedoeld in de 

onderwijswetgeving) van de onder de vereniging vallende scholen worden in 

overeenstemming met de wet gemandateerd aan de directeuren. 

3. Het bestuur houdt toezicht op de wijze waarop de directeuren de aan haar gemandateerde 

bestuurstaken uitoefent. 

4. De vorige leden worden uitgewerkt in een door het bestuur vast te stellen 

managementstatuut. 

 De directeuren verschaffen het bestuur tijdig, adequaat, gevraagd en ongevraagd alle 

informatie over al hetgeen dat voor het goed functioneren van het bestuur van belang is. 

ARTIKEL 11 
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ALGEMENE VERGADERING 

1. Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening 

te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar een jaarverslag uit, doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten 

en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur 

en houdt periodieke bestuursverkiezingen 

4. De jaarrekening en de daaraan ten grondslag liggende financiële bescheiden van de 

vereniging worden ieder jaar aan een accountantsonderzoek onderworpen. Het 

accountantsrapport wordt tijdig voor de in lid 3 van dit artikel bedoelde vergadering ter 

inzage gelegd. In de convocatie voor deze vergadering wordt hiervan melding gemaakt. 

5. Het bestuur is verder bevoegd een algemene vergadering te beleggen wanneer het dit nodig 

acht. Het is tot de bijeenroeping op een termijn van niet langer dan vier weken verplicht, 

wanneer tenminste een/tiende deel van de leden een daartoe strekkend schriftelijk verzoek 

bij het bestuur heeft ingediend. Wanneer het bestuur aan een dergelijk verzoek niet binnen 

veertien dagen gevolg heeft gegeven, zijn de verzoekers tezamen bevoegd tot het 

bijeenroepen van een algemene vergadering, die zo nodig zelf in haar leiding voorziet. 

6. Een algemene vergadering moet tenminste zeven dagen van tevoren schriftelijk worden 

geconvoceerd. De convocatie moet behalve tijd en plaats van de vergadering tevens de 

agenda vermelden. De convocatie heeft plaats via de website van de vereniging, dan wel in 

een door de vereniging te verspreiden periodiek nieuwsbulletin, dan wel op een door het 

bestuur te bepalen andere wijze waarbij het bestuur er, te zijner beoordeling, naar streeft dat 

de convocatie de leden zoveel als mogelijk kan bereiken. 

ARTIKEL 12 

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING, VERKIEZINGEN 

1. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden alle besluiten door de 

algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van stemmen. 

2. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij de algemene 

vergadering anders besluit. 

3. Blanco stemmen tellen niet mee. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel 

geacht te zijn verworpen. Stemmen bij volmacht is mogelijk. 

4. Ieder lid heeft een stem en kan slechts van een volmacht van een ander lid gebruik maken. 

5. Wordt bij een verkiezing van personen bij eerste stemming geen gewone meerderheid 

behaald, dan volgt een tweede vrije stemming. Verkrijgt ook dan niemand een gewone 

meerderheid, dan vindt herstemming plaats tussen hen, die bij de tweede stemming 

gelijkelijk het hoogste aantal stemmen op zich verenigden, of, indien het hoogste 

stemmental niet gelijkelijk verkregen werd door twee of meer personen, tussen hen, die bij 

de tweede stemming de hoogste twee aantallen stemmen verwierven. Wordt bij de derde 

stemming geen gewone meerderheid behaald, dan wordt degene, die bij deze stemming het 

hoogste aantal stemmen verkreeg, geacht te zijn gekozen. Wordt bij de derde stemming het 

hoogste aantal stemmen tegelijkertijd verkregen door twee of meer personen, dan beslist 

het lot. 

ARTIKEL 13 

ONVERENIGBARE FUNCTIES EN HOEDANIGHEDEN, TEGENSTRIJDIG BELANG 

1. Tenzij de algemene vergadering anders oordeelt, kunnen niet lid zijn van het bestuur,  

personen die:  

 a.  in dienst zijn van de vereniging of personen die regelmatig in de aan de vereniging 

bestuurde scholen arbeid en/of prestaties verrichten; 

 b. een eerstegraads familielid zijn van, of daarmee gelijkwaardige relatie hebben met een 

werknemer of andere bestuurder van de vereniging; 

 c.  zitting hebben in een organisatie van ouders en/of de medezeggenschapsraad 

verbonden aan een van de door de vereniging in stand gehouden scholen; 

 d.  als bestuurslid verbonden zijn aan of in dienst van een organisatie welke pleegt 
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betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; 

 e.  een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van het bestuur kan leiden 

tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie van de vereniging dan wel 

tot ongewenste verstrengeling van belangen. 

2. Leden van het bestuur evenals hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen 

geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of 

overeenkomsten met de vereniging. Zij melden hun nevenfuncties aan de voorzitter van het 

bestuur. 

3. Indien en voor zover tussen een lid van het bestuur enerzijds en de vereniging anderzijds 

een tegenstrijdig belang bestaat of een daarop uitlopende ontwikkeling aannemelijk is, 

onthoudt het betrokken lid zich van de beraadslaging en besluitvorming ter zake. 

ARTIKEL 14 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast dat geen bepalingen mag 

bevatten die in strijd zijn met de wet en deze statuten. 

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement is mogelijk bij besluit van een algemene 

vergadering. 

ARTIKEL 15 

STATUTENWIJZIGING 

1. Wijziging van deze statuten is mogelijk bij besluit van een algemene vergadering, waartoe 

werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden 

voorgesteld. 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de 

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is 

opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop 

van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten op voorstel van het bestuur of van 

tenminste een/tiende deel van het aantal leden met een meerderheid van tenminste 

twee/derde deel van de uitgebrachte geldige stemmen en onder voorwaarde, dat tenminste 

twee/derde deel van het aantal leden aanwezig is. 

4. Als het vereiste aantal leden niet aanwezig is, dan wordt binnen vier weken, doch niet 

binnen zeven dagen een tweede algemene vergadering gehouden, welke ongeacht het 

aantal aanwezigen, het voorstel tot statutenwijziging kan aannemen met een meerderheid 

van tenminste twee/derde deel van de uitgebrachte geldige stemmen. 

5. Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing indien op de algemene 

vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene 

stemmen wordt genomen. 

6. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat er een notariële akte van is opgemaakt. 

7. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten te 

deponeren bij de Kamer van Koophandel. 

ARTIKEL 16 

OVERDRACHT EN FUSIE 

1. De goedkeuring van de algemene vergadering is vereist bij een besluit tot overdracht van 

één of meer, onder het bevoegd gezag van de vereniging ressorterende, scholen. 

2. Het in de leden 1 tot en met 5 van het in artikel 15 bepaalde is van overeenkomstige 

toepassing op een besluit tot overdracht of juridische fusie. 

ARTIKEL 17 

ONTBINDING 

1. Ontbinding van de vereniging is mogelijk bij besluit van de algemene vergadering. 

2. Het in de leden 1 tot en met 5 van het in artikel 15 bepaalde is van overeenkomstige 

toepassing op een besluit tot ontbinding. 

3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij 

zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de 
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vereffening door het bestuur. 

4. 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 zullen 

overeenstemmen. 

ARTIKEL 18 

SLOTBEPALINGEN 

Over alles, wat niet door de wet, de statuten of de reglementen is geregeld, beslist het bestuur. 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 

Deze akte is in minuut verleden te Molenwaard op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 

De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon 

heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden 

van de akte een concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis 

genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien. 

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, 

notaris, ondertekend. 


