
 

Side-letter Meedeelregeling 

In het kader van de koopovereenkomsten d.d. 7 mei 2009, betreffende de ontwikkeling en realisatie van 

respectievelijk de locaties Lauriestraat, Sportlaan en Buiskoolstraat zijn de Gemeente Schagen en Mulder 

Obdam Ontwikkeling B.V. navolgende overeengekomen: 

 Er is een meedeelregeling van toepassing op de verkoop van de appartementen en kavels van de 

locaties Lauriestraat, Sportlaan en Buiskoolstraat. 

 De meedeelregeling is gebaseerd op de eenheidsprijzen per vierkante meter gebruiksoppervlakte 

(GBO), kaveloppervlakte en/of parkeerplaats, deze zijn opgenomen in het door Mulder Obdam 

Ontwikkeling B.V. opgezette exploitatieoverzicht d.d. 29 augustus 2008. 

 25% over de meeropbrengsten (excl. kopersmeerwerk) komt in aanmerking voor de 

meedeelregeling. Deze 25% heeft een relatie met de grondwaarde onder de ontwikkeling. 

Onderstaand is een voorbeeld berekening opgezet: 

 

Locatie Lauriestraat (48 appartementen) 

5.632 m2 GBO á €   3.000,-- = € 16.896.000,-- incl. 19% BTW 

48 parkeerplaatsen á € 25.000,-- = €   1.200.000,-- incl. 19% BTW 

SUBTOTAAL € 18.096.000,-- incl. 19% BTW 

 

Locatie Sportlaan (63 appartementen) 

5.565 m2 GBO á €  2.735,-- 

,-- 

= € 15.223.500,-- incl. 19% BTW 

120 m2 GBO extra ruimte 

t.b.v. ouderen 
  = €      248.000,-- incl. 19% BTW 

48 parkeerplaatsen á € 10.000,-- = €      480.000,-- incl. 19% BTW 

18 garageboxen á € 25.000,-- = €      450.000,-- incl. 19% BTW 

   SUBTOTAAL €16.401.500,-- incl. 19% BTW 

 

Locatie Buiskoolstraat (3 vrije kavels) 

1304 m2  á €     470,-- = €      612.880,-- incl. 19% BTW 

 

Totale opbrengsten 3 locaties € 35.110.380,-- incl. 19% BTW 

Verhoging vrij van de meedeelregeling €      400.000,-- incl. 19% BTW 

   

TOTAAL INCL. BTW € 35.510.380,-- incl. 19% BTW 

 

 Verrekening zal plaatsvinden conform de werkelijk gerealiseerde eenheidsprijzen na aftrek van de 

Consumenten Prijs Indexering (CPI). Deze indexering zal plaatsvinden vanaf 1 juni 2010. 

In het kader van deze meedeelregeling worden de 3 vrijkomende locaties onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. De afrekening zal plaatsvinden nadat alle 3 locaties geheel zijn verkocht. Verrekening 

geschied op basis van  bedragen exclusief 19% BTW. 
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Aldus overeengekomen te Schagen,   7 mei 2009 

 

Namens de gemeente Schagen,    Voor Mulder Obdam Ontwikkeling B.V. 

G. Westerink      C.G. van Vliet 

 

Burgemeester      Directeur 
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