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VERENIGING

Heden, zesentwintig september tweeduizend zeven,
verschenen voor mU, Mr. Sebastiaan Johan Willem Marie de Hond, notaris te --------
Wrjchen:----------
1. mevrouw HELENA JOHANNA ELISABETH OTTING, wonende te 6599 AA

Ven-Zelderheide, gemeente Gennep, Kleefseweg 45, geboren op twee april
negentienhonderd achtenveertig te Rhenen, houdster van paspoort nummer: --
NRKC202D5, uitgegeven te Gennep op acht mei tweeduizend zeven,
ongehuwd en niet geregistreerd als partnêr; -------

2. mevrouw ANNA MARGARETHA WUBBELS, wonende te 5463 XB Veghel,
Heuvel 11A, geboren op eenentwintig januari negentienhonderd zevenenvijft ig
te Schoonebeek, houdster van ri jbewijs nummer: 3180598582, uitgegeven te --
Veghel op vijfentwintig april tweeduizend een, gehuwd

De comparanten verklaarden:
INLEIDING --.--.
de vereniging is opgericht op één maart tweeduizend zeven. De statuten zijn nog
niet opgenomen in een notariële akte. Bij besluit van de algemene -----
ledenvergadering van de vereniging van zeventien maart tweeduizend zes is --------
besloten de statuten van de vereniging te doen opnemen in een notariële akte. Een
uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte gehecht. De -------
statuten luiden zoals hierna omschreven.
STATUTEN -.--.-
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Herboristengilde, hierna ook te noemen. "het

Gilde".--
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.
Doel
Artikel 2
1. Het Gilde heeft ten doel tezamen met vakgenoten de kwaliteit van het beroep

van herborist hoog te houdep. -----f--
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. verschillende activiteiten te ontwikkelen die de vakbekwaamheid van de ---
Herborist bevorderen;

b. alleen leden toe te laten die een officiële opleiding als Herborist hebben
afgerond of op een andere manier hun sporen in het vak hebben verdiend.

3. De vereniging heeft geen winstoogmerk.
Duur----
Artikel 3
1 . De vereniging is aangegaan voor onbepaalde ti jd.
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het

eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting en eindigt op eenendertig december
van het jaar volgende op het jaar van de oprichting. --------
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Leden
Artikel 4
i. De vereniging kent drie soorten leden, te weten: aspirant-leden, gewone leden

en leden van verdienste.
2. Leden en aspirant-leden zijn natuurl i jke personen, die als l id van de vereniging

zijn aangenomen overeenkomstig het huishoudelijk reglement. -------

Leden van verdiensten zijn die leden die niet voldoen aan de aanname-regels -

maar een belangrijke bijdrage leveren aan de vereniging.--------
3. Het l idmaatschap is persoonli jk en kan niet worden overgedragen of door

erfopvolging worden verkregen. --------

Toelatinq
Artikel 5
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden.
2. Bij niettoelating tot lid kan de algemene vergadering bij meerderheid van -------

stemmen alsnog tot toelating besluiten.
Register
Artikel 6 --------
Het bestuur houdt een register, waarin de namen en de adressen van de leden
aspirant-leden en leden van verdienste zijn opgenomen.
Einde l idmaatschap
Artikel 7
1. Het l idmaatschap eindigt:

a. door opzegging door het l id;
b. door opzegging door de vereniging;
c. door ontzetting; -----------
d. door overl i jden van het l id.
Opzegging van het l idmaatschap door het l id kan slechts geschieden tegen het
einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.-------
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar
Het l idmaatschap eindigt onmiddell i jk: -----

a. indien redeli jkerwijs van het l id niet gevergd kan worden het l idmaatschap
te laten voortduren. ------

b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zljn -

beperkt of hun verplichtingen rt1n verzwaard, aan een lid bekend is
geworden of medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke
rechten en verplichtingen; ---------

Opzegging van het l idmaatschap namens de vereniging kan tegen het elnde ---

van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:-------
- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op

een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de -----

vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat -

moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. ------

Indien een opzegging niet t i jdig heeft plaatsgevonden, loopt het l idmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar

2.

3 .
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De opzegging kan evenwel onmiddell i jke beëindiging van het l idmaatschap tot
gevolg hebben, wanneer redelijkenruijs van de vereniging niet kan worden
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. ------
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt
of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt --
door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt,
met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand
na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene --------
ledenvergadering
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. ----
Een geschorst lid heeft geen stemrecht. -------

5. Wanneer het l idmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, bli j f t de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur -
anders beslist.

Geldm Íddelen-Jaarli ikse bUdraoen
Artikel I -----------
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarl i jkse bijdragen van de --

leden, schenkingen en uit eventuele andere baten.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing

van de verplichting tot betalen van een bijdrage te verlenen. ------
Bestuur
Artikel 9
1 . Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf rneerderjarige

personen, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd.-------------
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende

voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel de
leden van het bestuur alsook tenminste twee/derde van het aantal leden.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
meegedeeld . Een voordracht door de leden dient een week voor de aanvang
van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. --------

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ---
algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste
tweederde van het aantal leden aaíwezig of vertegenwoordigd is. -------

4. ls geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering -----
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend -
karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vri j  in de keus.

5. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.

6. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur ------
bevoegd. Het bestuur is alsdan verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
vergadering te beleggen waarin de vooziening in de vacature(s) aan de orde --
komt.

Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur

I
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Artikel 10--------
1. De bestuursleden die de functie van voozitter, vice-voozitter, secretaris en ----

penningmeester zullen bekleden worden als zodanig benoemd. een bestuurslid
kan niet meer dan een functie en een vervangende functie binnen het bestuur -

2. Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder der in het eerste lid genoemde -------
functionarissen een vervanger aanwijzen. --------

3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen ----
opgemaakt, (die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en -----
ondertekend. In overeenstemming met hetgeen de wet dienaangaande bepaalt
is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van ---
een besluit beslissend.

4. Bij huishoudeli jk reglement kunnen nadere regelingen aangaande de
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. -----

Einde bestuurslidmaatschap - periodiek aftreden - schorsino
Adike l  11
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij lzrl voor een bepaalde ti jd is benoemd, kan te --

allen ti jde door de algemene vergadering worden ontslagen en geschorst. Een
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. ------

2. Elk bestuurslid treedt uiterl i jk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door -
het bestuur op te maken rooster van aftreding. Het aftredend bestuurslid is -----
éénmaal herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt
op het rooster de plaats van zijn voorganger in.--------

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het overlijden van - en bedanken
door het bestuurslid of het eindigen van zijn l idmaatschap van de vereniging.---

Bestuurstaak - Verteoenwoordiging
Artikel 12--------
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het --

besturen van de vereniging: het Gilde.
2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd

tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren ---
van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidsstell ing voor eens schuld van een derde verbindt. --
Op het ontbreken van deze goedk6uring kan door en tegen derden beroep -----
worden gedaan.

3. De vereniging wordt vertegenwoordigt door het bestuur alsmede door twee
gezamenlijk handelende bestuursleden.

Jaarverslag - Rekenino en Verantwoording.
Artikel 13
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige

aan teken ingen tehoudenda tdaa ru i t t ea l | en t i j dehaar rech tenen- - . -
verplichtingen kunnen worden gekend.

2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden rul
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn fu de
algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overleggirg vxl een



balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn
in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in
rechte van het bestuur vorderen __-_-_-_-__

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden, en leden van -----
verdienste een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel ----
mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergaderinj
verslag van haar bevindingen uit. __-___-

4' Vereist het ondezoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan deÏascommissie zich doór een deskundige
doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden -
te tonen en inzage van de boeken en bescheidèn der vereniging te geven.

5' De last van de commissie kan te allen ti jde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere
kascommissie.

6' Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaren ----
lang te bewaren. ------

Afgemenq Verqaderinq.
Artikel 14.
1' Aan de algemene vergadering komen in het gilde alle bevoegdheden toe, die --

niet door de wet of de statuten aan het bestuirr zijn opgeOragen.
2' Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het vereÀigingó;aar, wordt een

algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. --------
ln de jaarvergadering komen ondeimeer aan de orde:
a' het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13, ----

met het verslag van de aldaar bedoelde commisJie;
b. de benoerning van de in artikel 13 genoemde commissie voor het ----

volgende verenig ingsjaar;
c. vooziening in eventuele vacatures; __-__
d. voorstellen van het bestuur, de leden, of leden van verdienste,

aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3' Andere algemene vergaderingen worden gehoude n zo Oifwryls het bestuur dit -wenselijk oordeelt. --------
4' Voorts is het bestuur op schriftetijk'verzoek, met opgave de te behandelen

ondenverpen van ten minste een zodanig aantal léci'en als bevoegd is tot het ---
uitbrengen van twee/derde gedeelte der stemmen verplicht tot het ----------------
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet ianger ----
dan vierweken' lndien aàn het vezJek binnén'veertien dagen geen gevolg ----
wordt gegeven, kunnen de vezoekers zelf tot die bijeenroeping ouerg"an door
oproeping overeenkomstig artikel 1g. -____--

Toeqano en Stemrecht.
Artikel 15
1 ' Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden en leden van -----

verdienste van de vereniging. -----__-_-:
Geen toegang hebben gàscnorste leden en geschorste bestuursleden.
Aspirant-leden hebben wel toegang maar geen stemrecht. _--___-
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Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het ---------
bestuur.
leder l id van het gilde dat niet geschorst ís, heeft een stem
De bestuursleden en leden van verdienste zijn eveneens elk gerechtigd tot het
uitbrengen van één stem
Een lid kan slechts een ander l id schriftel i jk machtigen namens hem zijn stem
uit te brengen in de vergaderingen. Van deze machtiging dient op een
zodanige wijze te blijken, dat het bestuur deze voldoende acht.
leder lid kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.------------

Voozitterschap en Notulen.
Artikel 16-
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voozitter van de

vereniging of bij diens afirezigheid door de vice-voozitter. --------
Ontbreken de voozitter en de vice-voozitter dan treedt een der door het
bestuur aangewezen plaatsvervangers als voozitter op. Wordt ook op deze ----
wijze niet in het voozitterschap voorzien, dan vooziet de vergadering daarin --
zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
ander door de voozitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die --
door de voozitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
De inhoud van de notulen wordt, binnen 1 maand na de vergadering, ter kennis
van de leden gebracht. --------

Besluitvorminq van de algemene verqaderinq.
Artikel 17
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voozitter dat door -

de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de --
inhoud van een genomen besluit voozover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld
oordeel de juistheid ervan 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. Voozover de statuten of de wet nie,ts anders bepalen, worden alle besluiten ---
van de atgemene vergadering gendmen met volstrekte meerderheid van de ----
geldig uitgebrachte stemmen. -------
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid -----
heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende
voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. -
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen
staken.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist

4 .

4 .
5 .

het lot wie van beiden is gekozen. ------
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6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
perstlren. dan is het verworpen. ------

7 . Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voozitter een schriftelijke
stemmirg gewenst acht of eén der stemgerechtigden zulks voor de stemming -

verlangt- Schriftelijke stemming geschredt bij ongetekende gesloten brietjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde -----

hoofdelijke stemming verlangt. -----
Een éénsternmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht
als een besluit van de algemene vergadering.---
Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen,
omtrent alle aan de orde komende ondenruerpen, ook al heeft geen oproeping -
plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig -----

ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een
daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. ----

Biieenroepinq ahemene veroadering,
Artikel 1B---
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De

oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister bedoeld in artikel 6. De termijn voor de oproeping bedraagt -------
tenminste vier weken.

I

s:p
É4..p-
ffi

&Ë.
3',
&,
ii..
a ,

2. Bij de oproeping worden de te behandelen
onverminderd het bepaalde in de artikelen

onderwerpen vermeld
20 en 21 . ------

2 .

3.

Statutenwijziqinq.
Artikel 19-------
1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door

een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vier weken
voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen ----

wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden toezenden.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de geldig ----

uitgebrachte stemmen, in een verg_adering waarin ten rninste tweederde van de
leden tegenwoordig of vertegenwo-ordigd is. ls niet tweederde van de leden ----

tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede -

vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste ---------

vergadering, 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 ten minste
tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. ---.--

Een statutenwijziging treedt niet in werkirg dan nadat hiervan een notariële ----
akte is opgemaakt. Het doen verlijden van & akte is alleen mogelijk door twee
gezamenli jk handelende bestuursleden.

Ontbindinq.

4 .

Artikel 20---
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De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene --------

vergadering.
Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing. ------
Bij ontbinding van het gilde benoemt de algemene vergadering minstens twee -
vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden, dat de
liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.-
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 overeenstemmen. --------

Huishoudeli ik Reqlement.
Artikel 21 . ------
1. De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels

geven omtrent het lidmaatschap, introductie, het bedrag van de jaarlijkse
bijdrage, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van ----
uitoefenen van het stemrecht en alle verdere ondenrerpen waarvan de ---------
regeling haar gewenst voorkomt. --------

2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de
algemene vergadering, via een schrifteli jk voorstel door ten minste eenderde
gedeelte van de stemgerechtigden van het gilde, of op voorstel van het
bestuur.

3. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die ---
geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten . -------
Dit lid mag nimmer gewijzigd worden ---------

Artikel 22
f n alle gevallen waarin deze statUten en eventuele reglementen niet voozien beslist
de algemene vergaderíng.
BESTUUR
Voor de eerste maal 4ijn tot bestuursleden van de vereniging benoemd. -----
1. mevrouw HENRIETTE ELSINA SCHREUDER, wonende te 5341 RZ Oss,

Nieuwe Brouwerstraat 46, geboren op tien september negentienhonderd --------
vierenvijftig te Eindhoven, houdster van paspoort nummer: NL2'106724,
uitgegeven te Oss op tweeëntwintig juni tweeduizend zes, gehuwd, tot -----------
bestuurder;

2. mevrouw JOHANNA WILLEwIINA,TOP, wonende te 3812 ES Amersfoort,
Dollardstraat 226, geboren op drie mei negentienhonderd drieënvijftig te
Ermelo, houdster van paspoort nummer: NE9008741, uitgegeven te
Amersfoort op zesentwintig juli tweeduizend drie, gehuwd, tot secretaris;

3. de comparante sub 1 tot voozitter; en -------
4. de comparante sub 2 tot penningmeester.------
VOLMACHT TOT RECTIFICATIE
Comparanten geven bij deze aan ieder van de medewerkers van het kantoor van
mij, notaris, volmacht om, in geval mocht blijken dat het in deze akte vermelde niet
juist is, deze akte zodanig te rectificeren, voor zover het in deze akte bepaalde
*àrijld van hetgeen is overeengekomen, alles met het recht van substitutie.
Warvan akte, is verleden te Wijchen op de datum in het hoofd van deze akte
re,rrneH

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



I

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekerd. De zakelijke inhoud van de akte
b aan hen opgegeven en toegelicht. De verscheÍlen personen hebben verklaard op
volledige voorlezing van de akte geen pnjs te stellen, tijdb voor het verlijden een ---

co*ceptakte te hebben ontvangen, van de inhatd van de akte te hebben kennis ----

genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, db voor parttien uit de akte
veortvloeien. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna
cndertekend, eerst door de verschenen persoÍEn en vervobens door mij, notaris. --

Volgt ondertekening.
U ITG EG EVEN VOOR AFSCHRIFï.
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