Ref: 2021.002084.01/JA

STATUTENWIJZIGING
Dehler Club Nederland
Heden, veertien oktober tweeduizend éénentwintig (14-10-2021), verschenen voor mij,
mr. JELMER BART ANKER, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van
mr. HENRI FEIJEN, notaris gevestigd te Haarlem:
a. de heer Freddy Gerard Neve, wonende te 2071 TD Santpoort-Noord, Roos en Beeklaan
26, geboren te Nieuwer Amstel op negenentwintig maart negentienhonderd achtenveertig,
zich legitimerende met zijn paspoort, nummer NSJD5C6K4, uitgegeven te Velsen op twee
april tweeduizend vijftien;
b. de heer René Pieter Jeen Duursma, wonende te 1077 XC Amsterdam, Prinses
Marijkestraat 18, geboren te Den Helder op vijf juli negentienhonderd éénenvijftig, zich
legitimerende met zijn paspoort, nummer NXRR6BL02, uitgegeven te Amsterdam op vier
april tweeduizend achttien;
ten deze handelend in hun hoedanigheid van gezamenlijk bevoegde bestuurders van de
statutair te Monnickendam (feitelijk adres: Roos en Beeklaan 26, 2071 TD Santpoort-Noord)
gevestigde vereniging: Dehler Club Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 40507643, als zodanig deze vereniging, hierna te noemen: de vereniging, rechtsgeldig
vertegenwoordigend.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:
OVERWEGINGEN VOORAF
1. In de bijzondere algemene ledenvergadering van de vereniging, gehouden op veertien
september tweeduizend éénentwintig (14-09-2021) is, met inachtneming van de wettelijke
en statutaire vereisten, besloten de statuten van de vereniging algeheel te wijzigen, zulks
overeenkomstig het ontwerp, waarop het besluit tot wijziging werd genomen.
2. Van het verhandelde in gemelde algemene ledenvergadering blijkt uit de aan deze akte
gehechte notulen.
Alsnu overgaande tot de statutenwijziging verklaarden de comparanten, handelende als
gemeld, de statuten van de vereniging, zoals die werden laatst gewijzigd werden vastgesteld bij
akte van statutenwijziging op acht augustus tweeduizend twaalf (08-08-2012) voor mr. M.S.M.
Bosse, notaris te Blaricum verleden, met ingang van heden, te wijzigen, zodat deze komen te
luiden als volgt:
STATUTEN
Definities.
Artikel 1.
In de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging, wordt verstaan onder:
a. de vereniging: de vereniging, waarvoor bij deze akte de statuten worden vastgesteld;
b. stemgerechtigde: een persoon, die stemrecht in de algemene vergadering heeft.
Naam en Zetel
Artikel 2.
1. De vereniging draagt de naam: Dehler Club Nederland.
2. De vereniging is gevestigd te Santpoort-Noord, gemeente Velsen.
Doel
Artikel 3.
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1.

De vereniging heeft ten doel:
a. het propageren en bevorderen van de zeilsport met zogeheten Dehlerschepen; te
weten alle schepen die onder de vlag van Dehler zijn gebouwd, namelijk Varianta,
Sprinta, Delanta, Dehlya, Duetta en Optima en voorts alle zeiljachten van het merk
Dehler;
b. het verrichten van al hetgeen binnen het doel met bovenstaande rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De vereniging tracht het doel onder meer te bereiken door:
a. het - doen - geven van voorlichting;
b. het op eigen risico van de deelnemers organiseren van zeiltochten en wedstrijden;
c. het op eigen risico van de deelnemers organiseren van evenementen voor toerzeilers;
d. het bevorderen van het contact tussen leden;
e. het samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde doel nastreven;
f.
het bevorderen van de collectieve/individuele deelname aan door anderen
georganiseerde wedstrijden;
g. het uitgeven van een verenigingsblad;
h. het behartigen van de algemene belangen van de vereniging bij (semi)overheidsinstellingen en overkoepelende watersport organisaties; en
i.
het voeren en onderhouden van een website.
Duur
Artikel 4.
1. De vereniging is opgericht op twaalf december negentienhonderd eenennegentig.
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Leden en Aspirant Leden
Artikel 5.
1. De vereniging kent:
a. gewone leden;
b. partner leden;
c. buitengewone leden;
d. ereleden;
e. leden van verdienste.
2. a. Gewone leden zijn natuurlijke personen van achttien jaar of ouder die eigenaar of
mede-eigenaar zijn van een Dehlerschip.
b. Partner leden zijn natuurlijke personen van achttien jaar of ouder die partner zijn van
gewone leden.
c. Buitengewone leden zijn natuurlijke personen van achttien jaar of ouder die
belangstelling hebben voor het lidmaatschap van de vereniging, maar geen eigenaar
zijn van een Dehlerschip.
d. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in
het kader van de doelstelling van de vereniging, zulks op voorstel van het bestuur, als
zodanig voor het leven zijn benoemd door de algemene vergadering.
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e.

Leden van verdienste zijn zij, die wegens grote verdiensten jegens de vereniging,
zulks op voorstel van het bestuur, als zodanig voor het leven zijn benoemd door de
algemene vergadering.
3. Aspirant leden zijn natuurlijke personen die zich bij de vereniging hebben aangemeld als lid
maar nog niet zijn geaccepteerd door de algemene leden vergadering.
4. Daar waar in de statuten wordt gesproken van "leden" wordt niet bedoeld “aspirant leden”.
Persoonlijk Lidmaatschap
Artikel 6.
Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar noch vatbaar om door
erfopvolging te worden verkregen.
Ledenregister
Artikel 7.
Het bestuur houdt een register bij waarin de leden, aspirant leden en andere door het bestuur
noodzakelijk geachte gegevens zijn vermeld.
Toelating en Aanvang Lidmaatschap
Artikel 8.
1. Een aspirant lid kan voor acceptatie door het bestuur aan de algemene vergadering
worden voorgedragen, zulks onder overlegging van zodanig bescheiden als het bestuur
voor een goede beoordeling van de aanvraag nodig acht. Het bestuur kondigt de
voorgenomen toetreding van het aspirant lid aan in het cluborgaan of op de website. De
algemene vergadering besluit over de toelating als lid.
2. Het aspirant lidmaatschap vangt aan direct nadat aantoonbaar de verplichtingen tot
contributie betaling is geregeld.
3. Het definitieve lidmaatschap vangt aan op de dag volgend op de dag waarop het besluit tot
toelating als lid door de algemene vergadering is genomen.
Schorsing Lidmaatschap
Artikel 9.
1. Het bestuur is bevoegd een lid door een schriftelijke kennisgeving te schorsen – zulks te
allen tijde en met onmiddellijke ingang tot de eerstvolgende algemene vergadering in geval
het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door
handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad
alsmede in gevallen vermeld in artikel 10. lid 2. onder b.2.
2. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap van de
vereniging verbonden rechten – tenzij het bestuur anders besluit – niet worden
uitgeoefend.
Einde Lidmaatschap.
Artikel 10
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van een lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging.
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2.

a.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden door een
schriftelijke kennisgeving voor één november van het jaar voorafgaand aan het jaar
waarvoor wordt opgezegd.
b. 1. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur
door middel van een daartoe strekkend schrijven aan het lid.
2. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan met onmiddellijke ingang
of met ingang van een later bij het besluit tot beëindiging vastgesteld tijdstip
geschieden:
a. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan vereisten door de statuten voor
het lidmaatschap gesteld of wanneer het lid in strijd met de statuten, reglement of
besluiten van de vereniging handelt;
b. wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
c. indien het lid, na schriftelijk te zijn aangemaand, zijn financiële verplichtingen
jegens de vereniging niet nakomt;
d. indien het lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest; en
e. indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren.
3. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk met opgaaf van reden(en) van het besluit in
kennis gesteld. Van een besluit tot opzegging uit het lidmaatschap staat de betrokkene
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving beroep open op de algemene
vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
4. Voor opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging op grond van het in lid 2
onder b bepaalde en voor opzegging uit het lidmaatschap van een bestuurslid of een lid
van een commissie behoeft het bestuur voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering.
Contributie.
Artikel 11.
Ieder lid en aspirant lid is verplicht tot het betalen van een door de algemene vergadering –
eventueel per soort lid – steeds uiterlijk in het desbetreffende jaar vast te stellen (deel)
contributie.
Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie.
Rechten en verplichtingen Leden.
Artikel 12.
Leden zijn verplicht de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te leven.
Bestuur.
Artikel 13.
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging. De algemene vergadering kan het bestuur met betrekking tot de uitoefening
van haar taak bindende aanwijzingen geven.
2. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen bestuursleden. Het aantal
bestuursleden wordt – met inachtneming van het hiervoor bepaalde – vastgesteld door de
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algemene vergadering. Indien het aantal bestuursleden om welke reden ook is gedaald
beneden het vastgestelde (minimum)-aantal, blijft het bestuur – onverminderd het in het
huishoudelijk reglement bepaalde – bevoegd.
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een dagelijks bestuur aan, bestaande uit een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester. Eventuele overige bestuursfuncties worden in
onderling overleg tussen de bestuursleden verdeeld. Het bestuur kan voor elk bestuurslid
uit zijn midden een vervanger aanwijzen. De verdeling van de bestuursfuncties kan te allen
tijde gewijzigd worden. Met uitzondering van de voorzitter kan een bestuurslid meer dan
één bestuursfunctie bekleden.
4. Indien er bij stemming geen meerderheid bestaat is het betreffende voorstel niet
aangenomen.
5. Ingeval van belet of ontstentenis van een bestuurder worden diens taken tijdelijk
waargenomen door de andere bestuurders.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders wordt het bestuur tijdelijk
waargenomen door één of meer personen die daartoe door de algemene vergadering
worden aangewezen.
De vereniging kan bij reglement nadere bepalingen hieromtrent vastleggen.
Bestuurslidmaatschap.
Artikel 14.
1. a. Bestuursleden worden vanuit de gewone leden of ereleden of leden van verdienste
uitsluitend benoemd door de algemene vergadering.
b. Bestuursleden worden benoemd uit een niet-bindende voordracht, opgemaakt door
het bestuur.
c. Een voordracht kan ook worden ingediend door minimaal vijftig (50) leden. Deze
voordracht dient samen met de bereidverklaring van de voorgedragen persoon tien
dagen voor de aanvang van de algemene vergadering bij de secretaris van het
bestuur te worden ingediend.
2. Een bestuurslid mag niet langer onafgebroken lid zijn dan acht jaar; een periode wordt
beschouwd als afgebroken wanneer het bestuurslidmaatschap tenminste een jaar
onderbroken is geweest.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. na afloop van de termijn van acht jaar;
c. door bedanken van het bestuurslid;
d. door beëindiging van het verenigingslidmaatschap van de vereniging;
e. door ontslag door een besluit van de algemene vergadering.
Bevoegdheden Bestuur.
Artikel 15.
1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot:
a. het sluiten van overeenkomsten tot kopen, vervreemden bezwaren van
registergoederen;
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b.

het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt;
c. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich door een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden
gedaan.
2. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar
taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden ingesteld en
ontslagen.
3. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere bepalingen voor het bestuur worden
opgenomen.
Vertegenwoordiging.
Artikel 16.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Bovendien zijn twee gezamenlijk handelende
bestuursleden bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. Voormelde
vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt beperkt door het bepaalde in artikel 15 lid 1.
2. Het bestuur is bevoegd de penningmeester en bij diens ontstentenis of belet een
plaatsvervanger een algemene volmacht te verstrekken tot:
a. het in ontvangst nemen van betalingen en het geven van kwitantie deswege;
b. het beschikken over saldi op bank- en girorekeningen.
3. Tot het doen verlijden van een akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid bevoegd.
Bevoegdheden Algemene vergadering.
Artikel 17.
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Algemene vergadering.
Artikel 18.
1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene
vergadering – de jaarvergadering - gehouden.
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste vijftig (50) stemgerechtigde
leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet
langer dan vier weken.
Bijeenroeping Algemene Vergadering.
Artikel 19.
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt
schriftelijk aan de leden. Indien aan het in artikel 18 lid 3 bedoelde verzoek binnen veertien
dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
overgaan door oproeping overeenkomstig het in dit artikel bepaalde. De termijn voor de
oproeping bedraagt tenminste zeven dagen en bedraagt in de gevallen, bedoeld in artikel
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21 lid 1 tenminste veertien dagen.
2. Bij de oproeping dienen behalve plaats en tijdstip van de vergadering de te behandelen
onderwerpen vermeld te worden, en dienen onverminderd het bepaalde in artikel 25
(=statutenwijziging) de benodigde bescheiden beschikbaar gesteld te worden.
3. De rekening en verantwoording en de begroting met de ter beoordeling daarvan benodigde
bescheiden dienen tenminste voor de leden ter inzage te worden gelegd op
overeenkomstige wijze als bepaald in artikel 25 lid 2 ( ter inzage leggen voorstel tot
statutenwijziging)
Stemrecht in Algemene Vergadering.
Artikel 20.
1. Ieder gewoon-, partner- en erelid en lid van verdienste van de vereniging dat niet geschorst
is, heeft een stem in de vergadering, met dien verstande dat er per Dehler Schip maximaal
twee stemmen mogen worden uitgebracht.
2. Een geschorste stemgerechtigde wordt geacht niet aanwezig te zijn.
3. Machtiging kan worden verleend door stemgerechtigde leden.
Besluiten in Algemene vergadering.
Artikel 21.
1. De besluiten die ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen behoeven in een
algemene vergadering, zijn die bedoeld in:
a. artikel 25 (statutenwijziging);
b. artikel 26 (fusie, splitsing; omzetting); en
c. artikel 27 (ontbinding).
2. Alle overige besluiten behoeven tenminste een volstrekte meerderheid (meer dan de helft)
van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, ongeacht het aantal
aanwezige stemgerechtigden.
3. Indien voor een besluit een minimum aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig
dient te zijn en dit aantal niet ter vergadering aanwezig is, dient een nieuwe vergadering te
worden bijeengeroepen, waarin alleen het vereiste van het aantal aanwezige
stemgerechtigden vervalt, doch het vereiste voor het besluit benodigde aantal uitgebrachte
stemmen gehandhaafd blijft. Deze vergadering moet worden gehouden tenminste twee
weken en ten hoogste acht weken na de eerstbedoelde vergadering. Bij de oproeping tot
de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden
genomen, onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige stemgerechtigden.
Besluitvorming in de Algemene Vergadering.
Artikel 22.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst
acht of een van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij niet getekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming
verlangt op voorstel van de voorzitter.
Jaarverslag en Rekening en Verantwoording.
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Artikel 23.
1. Het boekjaar en het verenigingsjaar lopen van één januari tot en met één en dertig
december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening
te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Kascommissie.
Artikel 24.
1. De algemene vergadering benoemt in haar jaarvergadering uit de gewone leden, ereleden
of leden van verdienste voor het volgende verenigingsjaar een kascommissie van
tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
2. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan
de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
3. Het bestuur is verplicht uiterlijk een maand voor de jaarvergadering aan de commissie alle
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis of acht de commissie zulks noodzakelijk, dan kan de commissie zich door een
deskundige doen bijstaan.
5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
Statutenwijziging.
Artikel 25.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijzigingen van de statuten zullen 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 vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden en andere stemgerechtigden ter inzage leggen tot na afloop
van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt tegelijk met de
oproeping een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle stemgerechtigden beschikbaar
gesteld.
3. Wijziging van een bepaling van de statuten, waarbij aan een ander dan aan leden als
zodanig enig recht is toegekend, kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de gerechtigde aan diens recht geen nadeel toebrengen, tenzij het recht tot wijziging van
de bepaling uitdrukkelijk was voorbehouden.
4. Een bepaling in de statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere
bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt en gepasseerd.
Fusie; Splitsing; Omzetting
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Artikel 26.
Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek
2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de algemene vergadering tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het
bepaalde in het artikel 25 (statutenwijziging) van overeenkomstige toepassing, onverminderd de
eisen van de wet.
Ontbinding en vereffening.
Artikel 27.
1. De vereniging wordt onder meer ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de
algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 25 (statutenwijziging) is van
overeenkomstige toepassing.
2. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen,
geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot
ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding
kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
4. Na haar ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie “.
5. Indien bij een besluit tot ontbinding niemand is aangewezen de bewaarder, bedoeld in
artikel 24 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, geschiedt de aanwijzing door het bestuur.
Reglementen.
Artikel 28.
1. Bij reglement (en) kunnen nadere regels vastgelegd worden omtrent alles, waarvan
algemene uitwerking gewenst geacht wordt.
2. Vaststelling of wijziging geschiedt door de algemene vergadering.
3. Een reglement mag niet in strijd komen met de wet, ook waar deze geen dwingend recht
bevat, noch met de statuten.
4. Het bepaalde in artikel 25 lid 1, lid 2 laatste volzin, lid 3 en lid 4 (statutenwijziging) is van
overeenkomstige toepassing.
5. Een (wijziging van een) reglement treedt in werking op een bij het desbetreffende besluit
vast te stellen tijdstip.
SLOT
WAARVAN AKTE is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen
opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de
akte geen prijs te stellen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
comparanten en vervolgens door mij, notaris.
(Volgt ondertekening)
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