
Register Hypotheken 3  

dossiernummer  : L0048550 - a rl 

 

Heden, de zesde december tweeduizendtien; 

 

heb ik, Andre Antoni Egbert Koopman, als toegevoegd kandidaat-deurwaarder 

werkzaam ten kantore van Albertus Marinus Heering, gerechtsdeurwaarder met 

vestigingsplaats Apeldoorn, aldaar kantoorhoudende aan de Molenstraat Centrum 377; 

 

op verzoek van  

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid V.N.I. Enschede B.V., 

gevestigd te Geesteren, die ten deze tot aan het uiteinde der executie van na te melden 

titel woonplaats kiest te Nijmegen aan het adres St. Canisiussingel 19 f, ten kantore van 

mr W.Q.G. van der Linden, alsmede ten kantore van de voornoemde 

gerechtsdeurwaarder; 

 

uit kracht van: 

de grosse van het vonnis op 13 april 2010 gewezen door de rechtbank Almelo, sector 

kanton, locatie Enschede in de zaak tussen requirante als eiseres, en Bernardus 

Theodorus Hofs, geboren 10 september 1936, wonende te 7451 CL Holten aan het 

adres Jeurlinksweg 2 als gedaagde, houdende veroordeling van B.T. Hofs voornoemd 

om aan requirante te betalen de daarin vermelde bedragen, welke executoriale titel bij 

deurwaardersexploit d.d. 20 mei 2010 aan B.T. Hofs voornoemd is betekend met 

gelijktijdig bevel om binnen twee dagen daarna aan de inhoud daarvan te voldoen en 

welk deurwaardersexploit middels een exploit is hersteld op 18 augustus 2010, waaraan 

niet is voldaan; 

 

 

IN EXECUTORIAAL BESLAG GENOMEN: 
 

de onroerende zaak met de kadastrale omschrijving wonen erf - tuin, staande en gelegen 

te Holten aan het adres Jeurlinksweg 2, kadastraal bekend gemeente Holten sectie E 

nummer 3477, groot 13 are en 50 centiare; 

 

welke onroerende zaak voor de onverdeelde helft ten name staat van Bernardus 

Theodorus Hofs voornoemd en voor de onverdeelde helft ten name staat van Hilgonda 

Maria Stephanette Akkermans, wonende te Holten aan de Jeurlinksweg 2, met 

elkander in algehele gemeenschap van goederen gehuwd; 

 

geschiedende deze executoriale inbeslagneming tot verhaal voor de vordering van 

requirante op gerequireerde, welke vordering, exclusief beslagkosten, per heden €. 

331.640,39 bedraagt, onverminderd de verder reeds gevallen en/of nog te vallen 

gerechts- en executiekosten; 

 

waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door mij is getekend op het origineel en 

de daarvan vervaardigde afschriften, en een afschrift aan beslagene zal worden 

betekend; 
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de kosten dezes zijn: 

 

proces-verbaal €  133,54 

verschotten: 

-kadastraal recht €      5,90 

-leges inschrijving €    51,00  

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

totaal €  190,44 

 

 

en wordt door mij (t.k.-)deurwaarder, verklaard dat bovenstaande verschotten zijn 

gemaakt voor de goede verrichting van de ambtshandelingen en noodzakelijk waren, 

alsmede geen rechtstreeks of middellijk belang te hebben in de onderneming of derde 

die bovenstaande verschotten factureerde, 

 

 w.g. A.A.E. Koopman 

 t.k.-gerechtsdeurwaarder 

 

 

ondergetekende,  

Andre Antoni Egbert Koopman, als toegevoegd kandidaat-deurwaarder werkzaam ten 

kantore van Albertus Marinus Heering, gerechtsdeurwaarder met vestigingsplaats 

Apeldoorn, aldaar kantoorhoudende aan de Molenstraat Centrum 377, verklaart dat het 

hierbij aangeboden stuk inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud 

van het stuk waarvan dit een afschrift is; 

 

Apeldoorn, 6 december 2010 
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Verklaring:

Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de 

Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 

06-12-2010 om 13:06 in register Onroerende Zaken Hyp3 in 

deel 61398 nummer 118.

Een elektronisch document met voornoemde inhoud was 

gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens 

bijbehorend certificaat van DigiNotar Qualified CA met 

nummer 3BBCF4CC3C7ED212B8F5BD45B90403B6 toebehoort aan 

Koopman Andre Antoni Egbert.

Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.
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