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STATUTENWIJZIGING
van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Busvervoer Nederland,
gevestigd te 's-Gravenhage

Heden, drieëntwintig juni tweeduizend tien, is voor mij, mr. Cornelis Adrianus —
de Zeeuw, notaris te's-Gravenhalte, verschenen: --------------de heer mr. ]ecobus Jozef Stok~»an, wonende t~

-

—

negentienhonderdvijRig, van wie de identiteit is vastgesteld aan de hand van ~ —
een Nederlands rijbewijs met i
afgegeven te - — — — — — —
's-Gravenhalte op elf maart tweeduizend negen. ~-----`-----------De comparant heeft verklaard dat de algemene ledenvergadering van de ---vereniging met volledïge rechtsbevoegdheid: Busvervoer Nederland, statutair
gevestigd te 's-Gravenhalte, met adres: (2511 BW) 's-Gravenhalte, Spui 188, -ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en ~---Fabrieken onder nummer 44412470, hierna te noemen: pde Vereniging", in -een op drie december tweeduizend negen gehouden vergadering heeft besloten
de statuten van de Vereniging algeheel te wijzigen, alsmede om de comparant
te machtigen deze akte te doen verlijden. Van beide besluiten blijkt uit een ~-uittreksel uit de notulen van die vergadering, welk uittreksel aan deze akte • -wordt gehecht. ---"------------`--------------Voorks heeft de comparant, handelend a!s vermeld, verklaard dat de statuten —
van de Vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op negen '---december negentienhonderdzesennegentig voor mr. P.P.J.M. van Dullemen, -destijds notaris te 's-Gravenhalte. ---------~-------`----Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heen de comparant, —
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handelend ais vermeld, verklaard de statuten van de Vereniging bij deze akte —
algeheel te wijzigen als volgt: ------------------------

FROEPS

STATUTEN. -----------------------------------Naam en zetei. -------------------------------Artikel 1. ---------------------------------1.

De vereniging draagt de naam: Busvervoer Nederland. In het — — — — —
maatsschappelijk verkeer wordt zij tevens aangeduid als: "KNV -----Busvervoer" en "KNV Bus". --------------------------

2.

De vereniging is gevestigd te 's-Gravenhage. — ~ — — — ~ ^ — — ~ ~ — — —
Doel. ------------------------------------Artikel 2. -----------_-----------------------De vereniging heeft ten doel: in overeenstemming met hetgeen door het —
algemeen belang wordt geëist: -----------------------

1.

2.

a.

de ontwikkeling van het vervoerwezen te bevorderen; --------

b.

de belangen van haar leden te behartigen. -------------

De vereniging tracht dit doel te bereiken door: -------------a,

de leden raad en bijstand, bemiddeling en voorlichting te verlenen op
elk daarvoor in aanmerking komend terrein, in het bijzonder ten — —
aanzien van de voor hen uit wettelijke, contractuele en andere --bepalingen voortvloeiende rechten en plichten; — — — — — — — — — — —

b.
c.

op te treden voor de gemeenschappelijke belangen vin de leden; — —
vergaderingen te houden, artikelen te publiceren, geschriften uit te —
geven; ------------------------------

d.

alle andere middelen, welke het doel van de vereniging zouden — -- —
kunnen bevorderen; ------------------------

e.

het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten in naam van de
leden. ------------------___----------

Lidmaatschap. -------------------------------Artikel 3. -------------------------------------1.

De vereniging kent: -----------~~--------~—~-a.

gewone leden; ~—~--------------------------

b.

buitengewone leden; '~----~~---------------ereleden. -----------------------------

c.
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Waar in deze statuten wordt gesproken van leden, zijn daaronder zowel - —
de gewone leden als de buitengewone leden en de ereleden begrepen • — —

FROEPS

tenzij het tegendeel blijkt. '----------------------2.

Gewone leden kunnen zijn alle in Nederland gevestigde natuurlijke en ~-rechtspersonen (naamloze en besloten vennootschappen, verenigingen, ~ —
co~peratles, stichtingen en personenvennootschappen met ------rechtspersoonlijkheid), alsmede personenvennootschappen zonder ---rechtspersoonlfjkheid, die beschikken over een communautaire - — — — -- —
vergunning en/of besloten busvervoer verrichten en als zodanig door het
bestuur zijn toegelaten. ------------------------Gewone leden van de vereniging dienen tevens lid te zijn van de te ---'s-Gravenhage gevestigde vereniging Koninklijk Nederlands Vervoer. --Het bestuur is verplicht zorg te dragen voor de aanmelding van de gewone
leden b(j de hiervoor genoemde vereniging Koninklijk Nederlands Vervoer.

3.

Buitengewone leden zijn zij die blijk geven in het vervoen~vezen belang te
stellen en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. ---------

4.

Het bestuur beslu(t tot toelating. Het bestuur kan deze bevoegdheid --delegeren aan een ba(Iotagecommissie, bestaande uit ten minste drie ---

5.

personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. - — — — — — — --Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de ~---vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene ~--------ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en die deze benoeming - — — —

hebben aanvaard. —~------------------------rtikel4. ---------------------------------Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste -één maand, ingeval 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. Het betreffende lid wordt ' — — —
hiervan per omgaande in kennis gesteld. Gedurende de penode dat een lid is ~—
geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden -uitgeoefend. --------------------------------Aikl
1.

----------------------------------

Het lidmaatschap eindigt: -----------------------a.

door de dood van het lid; is een rechtspersoon of een - — — — — — — —
personenvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid lid van de ---
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vereniging, dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te -bestaan; -----------------------------

FROEP`~

b.

door opzegging door het lid; hiervan geschiedt mededeling door een
aangetekend schrijven, gericht aan het bestuur; ----------

c.

door opzegging namens de vereniging door het bestuur; --~--deze kan geschieden wanneer een lid in staat van faillissement is -- verklaard, wanneer een lid onder curatele is gesteld, na daartoe bij herhaling bij aangetekend schrijven te zijn aangemaand, op de ---eerste december daaropvolgend niet ten volle aan zijn geldelijke ~ - verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, voorts wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het
lidmaatschap gesteld te voldoen, 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 van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; -----------ontzetting geschiedt door het bestuur; --------------de betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met
opgaaf van redenen, in kennis gesteld; hem staat binnen een maand
na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de --algemene ledenvergaderïng open; gedurende de beroepstermijn en -

e.

hangende het beroep is het lid geschorst; --------------door het beëindigen van het lidmaatschap van de te 's-Gravenhage ---

2.

gevestigde vereniging Koninklijk Nederlands Vervoer. -------Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft ---

3.

desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd. --Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ~drie maanden door een lid en vier weken door de vereniging. In ieder -geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het eind van het verenigingsjaar, volgend op dat waarin wordt opgezegd, of onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het'-"--lidmaatschap te laten voortduren. ~--------------------
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Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde doet het ---lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de —
datum waartegen was opgezegd. -------~-----~—~-----

5.

Nochtans kan een lid binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij
de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is —
medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid —
van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. ----~-------~~—

Deze bevoegdheid is uitgesloten ten aanzien van verplichtingen van ---geldelijke aard.'--~ ---~ --------- ~ ----~ — ~-- ~ —
Geldmiddelen. --------------------------------Artikel6.----------------------~__________1.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen -van de leden en eventuele andere inkomsten. - — — — — — — — — — ~ — — —

2.

Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt - — — ~ —
vastgesteld door het bestuur, na overleg met het algemeen bestuur van —
Kaninklijk Nederlands Vervoer. ----~-----------------

3.

Het verenigingsjaar valt samen met het kalender}aar. -----------

4.

Vóór een en dertig december van elk jaar wordt door het bestuur de --~
begroting van het eerstvolgende verenigingsjaar vastgesteld. Alvorens -deze vaststelling geschiedt vindt overleg plaats met het algemeen ---bestuur van Koninklijk Nederlands Vervoer. ---------------

5.

6.

Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit
en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en - — — —
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. -Het bestuur is verplicht de rekening en verantwoording te doen -----

onderzoeken door een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van ~ —
het Burgerlijk Wetboek, die daarover verslag uitbrengt aan de algemene
ledenvergadering. ---~---~-----`~----~—"~~—~-Bestuur. ------------______--------------------Artikel 7. ----------------------------------1.

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, waaronder een -----voorzitter en een vice-voorztitter; elk bestuurslid geeft leiding aan een bedrijf, dat lid is van deze vereniging. Voor de voorzitter kan door de ~-ledenvergadering een uitzondering op het bepaalde in de vorige volzin r —
worden gemaakt. ~-------------~-------------
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Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste drie personen, waaronder de
voorzitter en de vice-voorzitter. ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2.

De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van ~ de vereniging benoemd. Voorde voorzitter kan door de ledenvergadering
een uitzondering op het bepaalde in de vorige volzin worden gemaakt. -De algemene ledenvergadering stelt -met inachtneming van het in lid 1 gestelde -tevens het aantal bestuurders vast. ---~--------De voorzitter en vice-voorzitter worden in functie gekozen. -------

3.

Bestuurders kunner~ te allen tijde onder opgaaf van redenen door de 'algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. ------Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene ledenvergadering met een meerderfieid van ten minste twee derden van de uitgebrachte -stemmen. ----------__-------------------

4.

Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene -----ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft
besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de ~ - gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te -----verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan. ---

S.

Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee ----opeenvolgende jaarlijkse ledenvergaderingen. -------------Een aftredende bestuurder kan zich verkiesbaar stellen voor een volgende
bestuurstermijn van drie jaar. ~--------------------Bij besluit van de algemene ledenvergadering kan worden afgeweken van
het bepaalde in de vorige zin. ---------------------In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. -------

6.

Een niet voltallig bestuur blijft best~ursbevoegd. --------------

7.

De secretaris van de vereniging heefit toegang tot vergaderingen van het
bestuur, alwaar hij een adviserende stem heeft. ------------Van het ter vergadering behandelde worden notulen gehouden. -----

8.

De maximale leeftijd van een bestuurder is zevenenzestig jaar. -----

9.

Nadere regels omtrent de samenstelling, de werkwijze en de ---"-besluitvorming van het bestuur worden opgenomen in het huishoudelijk
reglement -------------------------------

Artikel 8. ----------------------------------
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Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. -------Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de'----vereníging. •------------------------------Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren
aan het dagelijks bestuur. -----------------------

2.

Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede --bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, — — — — —
vervreemden en bezwaren van registergoederen en tat het sluiten van --overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaarverbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ---zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. ~-------

3.

Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering —
voor het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als -borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tat zekerheidstelling voor een schuld van een derde ---verbindt. •--------------------------------

Vertegenwoordiging. -----------------------------Artikel 9. ---------------------------------1.

Het bestuur dan we! het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging
in en buiten rechte. ~-----~-------~------------

2.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en
de secretaris of de vice-voorzitter en de secretaris af twee leden van het

3.

bestuur en de secretaris. -------------------~---Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer

bestuurders alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om —
de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Artikel Z0. ---------------------------------Taken van de secretaris: deze voert beleid uit zoals dat door de vereniging --wordt vastgesteld. --------------------------------Algemene ledenvergadering. ------------------------Artikel 11. ---------------------------------Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar dat samenvalt met het ---kalenderjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf --maanden door de algemene ledenvergadering op grond van bijzondere ~----
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omstandigheden, wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) --gehouden. ----------------------------------
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Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder -- —
overlegging van de door een accountant goedgekeurde jaarstukken, rekening —
en verantwoording vàn zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. ~---Vaststelling van het jaarverslag en de rekening en verantwoording geschiedt - —
met ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen. ------Vaststelling door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de --rekening en verantwoording strekt het bestuur niet tot decharge. — — ~ ~ -- —
Artikel 12. ---------------------------------1.

Naast de algemene ledenvergadering bedoeld in het vorige artikel, ---worden algemene ledenvergaderingen bijeengeroepen door het bestuur —
zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt. ------------------

2.

Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als •---bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in
een voltallige algemene vergadering is het bestuur verplicht tot het --bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn niet -langer dan vier weken. ------------------------Indien binnen veertien dagen aan het verzoek geen gevolg wordt ---gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de - — -- —
algemene ledenvergadering overgaan. -----------------

3.

De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door - — —
schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten
minste zeven dagen. -------------------~-------

4.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. ----Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene ledenvergadering
plaatsvond, kan de algemene ledenvergadering niettemin rechtsgeldige -besluiten nemen, mats ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden —
ter vergadering aanwezig is a!s is gerechtigd tot het uitbrengen van de -helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan ---worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen ---besluitvorming verzet. -----~—____,_..____________
Indien bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt op -kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene ~ — ~ — — ~ — —
ledenvergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten ---
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minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is
als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen

FRoEPS

dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van -hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. ~ -- — — — — — —
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige ' — — — —
toepassing op besluitvorming door de algemene ledenvergaderingen --inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld. ------ToeQan4 tot de ledenvergadering. •---------------------Artikel 13. ---------------------------------1.

Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden, de - — — — —
personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede —
degenen, die daartoe door de voorzitter zijn toegelaten. ---------

2.

Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn de gewone leden. —
Het stemrecht van de gewone leden is gerelateerd aan de contributie= — —
inbreng, zoals door het bestuur van de vereniging wordt vastgesteld, met
dien verstande, dat reder gewoon lid ten minste één stem heeft. ----Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe
gemachtigdé andere stemgerechtigde te doen uitbrengen. -------Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee andere gewone leden als
gemachtigde optreden. -------------------------

3.

De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene -ledenvergadering worden gehouden. ------------------

4.

Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij dele statuten geen grotere -meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte — — — — —
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. - — — — — — — — — — — — — — —
Bij staking van stemmen of zaken is het voorstel verworpen. Staken de —
stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. -------Indfen bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een —
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee • — —
personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na ----tussenstemming. ----------------------------

Artikel 14. ----------------------------------1.

De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij
diens afwezigheid, door de vice-voorvitter. — — — — — — — — — — — — — — —
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Is ook deze bestuurder niet aanwezig dan wordt de vergadering ----voorgezeten door de langstzittende bestuurder. --------------
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Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar
leiding. -------------------------------2.

Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken -- oordeel, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ~ - - - - - - - - -

3.

Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen --gehouden door een door de secretaris dan wei diens plaatsvervanger - - aangewezen persoon. ----~----------~--------Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene - - - ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van
die vergadering ondertekend. ----------------------

4.

Nadere regels omtrent het functioneren van de algemene - -- - - - - ledenvergadering worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. --

Statutenwijziginq. -----------------------------Artikel 15. ---------------------------------1.

2.

Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de ---mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste
vijf dagen vóór de dag der 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 de afloop

3.

van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. - - - - - - - - - - Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering - slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee - - derden van het aantal uitgebrachte stemmen. --------------

4.

De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt. -----^----------------------

5.

De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van -statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, --
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zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door

FROEQS

de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister - - - Ontbinding en vereffening. -----~--------------------Artikel 16. ---------------------------------1.

Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige - - - toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot - - - - ontbinding van de vereniging. ~---------------------

2.

De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde - besluit de bestemming vast van het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in

3.

overeenstemming met het doel van de vereniging. ~----------Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, geschiedt de - -- -vereffening door het bestuur. ----------------------

4.

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tat ---vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening ~ - - blijven de bepalingen van de statuten voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan - -

haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". -------Artikel 17. ---------------------------------1.

De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen,
waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. ------------------------

2.

Een reglement mag gen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet
of met deze statuten. -------------------------

3.

Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het
bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. •--

EINDE STATUTEN. '---------------~------------Slot akte. ---------------------------------De comparant is mij, notaris, bekend. '-~---------^-------WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage, op de datum, in het ~ hoofd van deze akte vermeld. ~----------------------Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het
geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het
verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van -deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de
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inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorieiing daarvan geen ~—
prijs te stellen. -------------------------------Onmiddellijk na voorlezing van in elk gevat die gedeelten van deze akfie, "--waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de
comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend. ------Volgt ondertekening.
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