Ref:20120187/ER/AM

STATUTENWIJZIGING
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Heden, achttien juni tweeduizend twaalf, verschenen voor mij,
mr. Erik Gerardus Antonius Roelofs, notaris te Olst-Wijhe:
1. de heer Gerbrand Cornelis NAEFF, wonende te 7433 RA Schalkhaar,
Raalterweg 14, geboren te Delft op negen juli negentienhonderd vijfenvijftig,
zich legitimerende met zijn paspoort, nummer NNLH2HB39, uitgegeven te
Deventer op vijftien januari tweeduizend tien, ongehuwd en geen geregistreerd
partner; en
2. mevrouw Maria Theodora Antonia LAMERS, wonende te 7419 AC Deventer,
Worp 69, geboren te Nijmegen op zeven november negentienhonderd
achtenvijftig, zich legitimerende met haar paspoort, nummer NN1KJ0370,
uitgegeven te Deventer op acht maart tweeduizend tien, gehuwd,
te dezen handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van de vereniging:
ROEI- EN ZEILVERENIGING “DAVENTRIA”, statutair gevestigd te Deventer,
kantoorhoudende te 7412 HA Deventer, Rembrandtkade 9002 AB, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder
dossiernummer 40650371, hierna ook te noemen: de vereniging,
en mitsdien genoemde rechtspersoon overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1
van haar statuten, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigend.
De comparanten, hierna telkens handelend als gemeld, verklaarden:
a. De vereniging is opgericht op zes september achttienhonderd vierentachtig
(06-09-1884).
b. Bij akte, vijfentwintig november tweeduizend elf (25-11-2011) verleden, zijn de
statuten van de vereniging voor het laatst gewijzigd.
c. In haar vergadering de dato dertien april tweeduizend twaalf (13-04-2012) heeft
het bestuur van de vereniging, op basis van artikel 16 lid 1 en lid 3 van haar
statuten, rechtsgeldig het besluit genomen tot partiële wijziging van deze
statuten.
Van één en ander blijkt uit de notulen van de vergadering, welke aan deze akte
zullen worden gehecht.
De comparanten verklaarden dat met inachtneming van deze wijzigingen, de statuten
van de vereniging in het vervolg in hun geheel luiden als volgt:
STATUTEN
Naam, zetel, duur en verenigingsjaar
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: ROEI- EN ZEILVERENIGING “DAVENTRIA”
en heeft haar zetel in Deventer.
2. De vereniging is opgericht zes september achttienhonderd vierentachtig
(06-09-1884) te Deventer. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Doel en middelen
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de beoefening van de roeien zeilsport. Van het doel is uitgesloten het bevorderen van de beoefening van de
beroeps roei- en zeilsport.
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2.

De vereniging tracht dit doel onder andere te bereiken door:
a. het verwerven en in standhouden van de benodigde accommodatie;
b. het verwerven en in standhouden van de vloot;
c. de oefening van de leden te verzorgen;
d. het deelnemen aan roei- en zeilwedstrijden, roeitochten en -evenementen;
e. zich aan te sluiten bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond;
f. alle andere wettige middelen, welke bevorderlijk zijn voor de beoefening
van de roei– en zeilsport.
3. Het vermogen dat door de vereniging onder algemene titel is verkregen van
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging Roeiaccommodatie
Deventer, waarmee de vereniging in tweeduizend elf een juridische fusie is
aangegaan, zal slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden
besteed dan ten behoeve van het bevorderen van de roeisport in het algemeen en
in het bijzonder ten behoeve van het verzorgen van accommodatie in Deventer
voor roeiers in clubverband.
Leden en begunstigers
Artikel 3
1. De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, leden van verdienste, ereleden
(allen te noemen: leden) en begunstigers.
2. Gewoon lid is degene, die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van
achttien jaar heeft bereikt en als lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in
artikel 4, of degene die bij het begin van een jaar de leeftijd van achttien jaar
heeft bereikt en voordien reeds jeugdlid was.
3. Jeugdlid is degene die bij het begin van het jaar de leeftijd van achttien jaar nog
niet heeft bereikt en als jeugdlid is toegelaten overeenkomstig artikel 4.
4. Lid van verdienste is degene, die door de Algemene Vergadering met
meerderheid van tenminste twee derde der uitgebrachte stemmen als zodanig is
benoemd op grond van zijn verdienste voor de vereniging.
5. Erelid is degene die door de Algemene Vergadering met een meerderheid van
tenminste driekwart der uitgebrachte stemmen is benoemd, op grond van zijn
bijzondere verdienste voor de vereniging.
6. Begunstiger is degene, die zich als zodanig bij het bestuur heeft aangemeld en
door het bestuur is toegelaten. De begunstiger steunt de vereniging met een
financiële bijdrage, waarvan het minimum wordt vastgesteld door de Algemene
Vergadering.
Artikel 4
1. Degene die als lid wil worden toegelaten, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de
secretaris. De opgave bevat tenminste de voornamen, naam, adres,
ontvangstadres voor berichten, geboortedatum en voorts die gegevens, welke
voor de bepaling van de contributieverplichting van belang zijn. Voor
minderjarigen dient van de toestemming door de wettelijke vertegenwoordiger te
blijken.
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2.
3.

Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat als lid wordt toegelaten.
Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan hij binnen veertien
dagen na ontvangst van de kennisgeving beroep instellen bij de Algemene
Vergadering. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.
Over het beroep wordt beslist op de eerstvolgende Algemene Vergadering, doch
uiterlijk binnen twee maanden na de indiening van het beroep.
Artikel 5
Het bestuur houdt een register aan waarin de namen, adressen en geboortedata van de
leden, en begunstigers zijn opgenomen.
Artikel 6
1. In nader bij Huishoudelijk Reglement te omschrijven gevallen, kunnen door het
bestuur boetes worden opgelegd.
2. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een door het bestuur vast te
stellen periode, wanneer het lid in strijd handelt met zijn
lidmaatschapsverplichtingen of het lid door handelingen of gedragingen het
belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode
dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet
worden uitgeoefend.
Einde van het lidmaatschap
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan geschieden
wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij
de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door een lid of door de vereniging kan slechts
geschieden per einde van een verenigingsjaar. Uitsluitend aan jeugdleden wordt
de mogelijkheid geboden om op te zeggen per een juli van elk jaar. Echter kan
het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van
het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waarop is
opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij
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de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen
opzichte uit te sluiten. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing indien
een lid ter vergadering tegen het betrokken voorstel heeft gestemd en dit als
zodanig heeft laten notuleren. Binnen tien dagen na de in de vorige volzin
bedoelde vergadering kan het lidmaatschap worden opgezegd, onverminderd het
bepaalde in lid 9.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van het besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond
dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de
betrokkenen binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het
besluit beroep open op de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe ten
spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld,
waarbij hij tevens op de mogelijkheid van beroep wordt gewezen. Het beroep
moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Over het beroep wordt
beslist op de eerstvolgende Algemene Vergadering, doch uiterlijk binnen twee
maanden na de indiening van het beroep. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de gehele contributie voor dat jaar verschuldigd. Ingeval van
opzegging door een jeugdlid vóór een juli blijft de contributie verschuldigd tot
een juli van het lopende verenigingsjaar.
9. Zij die volgens de bepalingen in lid 1.d. hun lidmaatschap hebben verloren,
kunnen nooit weer lid of geïntroduceerd worden.
Rechten en plichten der leden
Artikel 8
1. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde, hebben de
leden het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en
eigendommen van de vereniging gebruik te maken.
Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken
reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder de voorwaarden als door
het bestuur zijn of zullen worden vastgelegd.
2. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden
vastgesteld door de Algemene Vergadering. Bij die vaststelling kan onderscheid
worden gemaakt naar leeftijden of andere omstandigheden. Tevens kan de
Algemene Vergadering besluiten dat bij de aanvang van het lidmaatschap een
door haar vast te stellen entreegeld verschuldigd is.
Bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen. Het aantal
bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
2. De voorzitter wordt in functie gekozen, terwijl de verdeling der werkzaamheden
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overigens door het bestuur geschiedt.
Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Aftredende
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar
4. Nieuw benoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond en nemen op
het rooster van aftreden de plaats van hun voorgangers in.
5. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij
termen daartoe aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid
vereist van tenminste twee derde der geldig uitgebrachte stemmen.
6. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit
schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
7. De schorsing van een bestuurslid die niet binnen drie maanden gevolgd wordt
door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
8. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in schorsing
als bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het
bestuurslidmaatschap.
9. Indien ten gevolge van tussentijdse vacatures het aantal bestuursleden beneden
het in lid 1 genoemde aantal personen is gedaald, blijft het bestuur desondanks
volledig bevoegd. In de vervulling van de vacatures wordt voorzien op de
eerstvolgende Algemene Vergadering.
Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. De voorzitter en de
secretaris vertegenwoordigen gezamenlijk de vereniging in en buiten rechte.
Voor het beschikken over· bank- en girosaldi, is de handtekening van de
penningmeester voldoende.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies. Voor het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van
registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de
goedkeuring van de Algemene Vergadering.
Algemene Vergaderingen
Artikel 11
1. Binnen drie maanden na verloop van een verenigingsjaar wordt een Algemene
Vergadering gehouden. De Algemene Vergadering kan evenwel gemelde termijn
voor ieder jaar afzonderlijk verlengen.
2. Een Algemene Vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de
voorzitter of van het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste zoveel
leden als tezamen bevoegd zijn één tiende gedeelte van de stemmen uit te
brengen.
3. Ieder lid dat niet geschorst is heeft toegang tot de Algemene Vergadering en
heeft het recht daar het woord te voeren en voorstellen te doen.
3.
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4.

Leden hebben elk één stem. Stemgerechtigde leden kunnen één stem bij
schriftelijke volmacht uitbrengen.
5. Elk lid kan maximaal door vier andere leden worden gevolmachtigd te stemmen.
Artikel 12
1. De agenda van de Algemene Vergadering, zoals bedoeld in artikel 11 lid 1, bevat
tenminste de volgende punten:
- Indien aan de orde verkiezing der bestuursleden;
- jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
- het rapport en de benoeming van een commissie die verslag doet van het
beheer van het bestuur;
- rekening en verantwoording door het bestuur van zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerde bestuur, zulks onder overlegging van de benodigde
bescheiden;
- verslag kascommissie;
- verkiezing van leden kascommissie.
2. Op schriftelijk verzoek van tenminste zoveel leden die tezamen bevoegd zijn een
tiende gedeelte van de stemmen in een Algemene Vergadering uit te brengen, is
het bestuur verplicht een opgegeven onderwerp op de agenda te plaatsen, mits
een zodanig verzoek wordt ontvangen minstens tien dagen voor de Algemene
Vergadering, de dag van ontvangst en vergadering niet meegerekend.
3. In afwijking van het vorenstaande moet een voorstel tot statutenwijziging
worden ontvangen tenminste vier weken voor de Algemene Vergadering,
wederom de dag van ontvangst en vergadering niet meegerekend.
Artikel 13
1. Algemene Vergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen. De oproep
geschiedt per post, email of anderszins gebruikelijke wijze aan de adressen van
de leden volgens het register bedoeld in artikel 5. Behalve door middel van deze
oproep, kan de vergadering ook bijeengeroepen worden door een mededeling op
het in het verenigingsgebouw aanwezige mededelingenbord, op de website van
de vereniging of door een advertentie in een ter plaatse waar de vereniging is
gevestigd, veel gelezen dagblad.
2. De termijn van oproepen bedraagt tenminste veertien dagen, de dag van oproep
en die van de vergadering niet meegerekend. Bij de oproep worden de te
behandelen onderwerpen vermeld.
3. Indien aan een verzoek als bedoeld in artikel 11, lid 2, binnen veertien dagen
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen
overgaan op de wijze als bepaald in het eerste lid van dit artikel.
Artikel 14
1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens
plaatsvervanger. Ontbreken zowel de voorzitter als diens plaatsvervanger, dan
treedt een der bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander
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door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de
voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die een
vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de
leden gebracht.
Artikel 15
1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door
de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgesteld voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid der 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 stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een
schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid.
5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die, naar
het oordeel van de voorzitter:
a. zijn ondertekend;
b. onleesbaar zijn;
c. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
d. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
e. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die bedoeld is.
6. Indien bij de verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Wordt bij de tweede
stemming niemand met volstrekte meerderheid verkozen, dan wordt herstemd
tussen de personen, die het hoogste, casu quo op een na hoogste aantal der
uitgebrachte stemmen in de tweede stemming verkregen.
Degene die bij de derde stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen
heeft verkregen, is verkozen. Indien ook bij de derde stemming de stemmen
staken, beslist het lot.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van
personen, dan is het verworpen.
8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
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Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.
Doping
Artikel 16
De leden zijn verplicht om:
1. het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (Dopingreglement) en het
tuchtreglement van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB), zoals die
thans luiden of te eniger tijd in gewijzigde vorm luiden, op hen te aanvaarden en
daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven en om - indien vereist - aan de
uitvoering van die bepalingen hun medewerking te verlenen;
2. in geval van (verdenking van een) overtreding van het Dopingreglement en/of
het tuchtreglement van de KNRB te allen tijde en zonder enig voorbehoud
volledig de toepasselijkheid op hen van het Dopingreglement en/of de
tuchtrechtspraak van de KNRB, zoals neergelegd in of vanwege de statuten van
de KNRB, te aanvaarden;
3. de sancties, die op grond van dit Dopingreglement en / of tuchtreglement aan hen
worden opgelegd, bij onherroepelijk worden van deze sancties, te aanvaarden.
De op grond van het Dopingreglement en / of tuchtreglement aan een lid van de
vereniging opgelegde sancties kunnen, bij onherroepelijk worden van deze
sancties, een grond zijn voor ontzetting van het lid uit het lidmaatschap van de
vereniging.
Statutenwijziging
Artikel 17
1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden aangebracht, dan
door een besluit van een speciaal daartoe bijeengeroepen Algemene Vergadering.
2. Zij die de oproeping tot een Algemene Vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor
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. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee derde
van de stemgerechtigden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee
derde van de stemgerechtigde tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt
binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden,
waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is
geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan
worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee derde van de
geldig uitgebrachte stemmen.
Ontbinding
Artikel 18
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene
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Vergadering. Het bepaalde in artikel 17 lid 1, 2 en 3 is van overeenkomstige
toepassing.
Van het besluit tot ontbinding wordt terstond kennis gegeven aan de Koninklijke
Nederlandsche Roeibond.
2. In geval van ontbinding van de vereniging zal een eventueel batig saldo worden
aangewend voor een door de Algemene Vergadering aan te wijzen doel, dat, zo
mogelijk, het meest met het doel van de vereniging overeenkomt, met dien
verstande dat een batig saldo, voor zover dat afkomstig is van het vermogen dat
door de vereniging onder algemene titel is verkregen van de vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging Roeiaccommodatie Deventer, waarmee
de vereniging in tweeduizend elf een juridische fusie is aangegaan, slechts met
toestemming van de rechter, anders zal mogen worden besteed dan ten behoeve
van het bevorderen van de roeisport in het algemeen en in het bijzonder ten
behoeve van het verzorgen van accommodatie in Deventer voor roeiers in
clubverband.
3. Indien in het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn genoemd, geschiedt de
vereffening door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot de
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de
bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In de
stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten de woorden
"in liquidatie" aan haar naam worden toegevoegd.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 19
1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven
omtrent die onderwerpen, waarvan regeling haar gewenst voorkomt.
2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, welke in strijd
zijn met de wet of deze statuten.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte is verleden te Olst, gemeente Olst-Wijhe, op de datum in het hoofd
van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht.
Zij hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig
vóór het verlijden van de akte een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud
van de akte te hebben kennis genomen.
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
comparanten en vervolgens door mij, notaris.

