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Geacht college,

Begin dit Jaar heeft Mulder Obdam besloten de 40 appartementen van plan Hotpark getaseerd te
verkopen. Gezien de huidige marktsituatie bleek het niet verantwoord 40 appartementen in het
hogere segment in 1 keer in de markt te zetten. Wij verwachten dat een gefaseerde verkoop de
verkoopresultaten ten goede zai komen.

Begin mei 2011 zijn wij in de verkoop gegaan met de eerste fase van plan Hotpark, te weten blok 1
en 2 aan de Lauriestraat (beide bevatten 10 appartementen). Op het moment van schrijven
beschikken wij over 8 getekende reserveringsovereenkomsten en een vijttal opties. De
daadwerkelijke koop-/aannemingsovereenkomsten worden vanat eind oktober aangeboden.

We kunnen pas starten met de bouw van fase 1, nadat we 70%, zijnde 14 appartementen,
hebben verkocht. De verkoop van tase 2, te weten blok 3 en 4 aan de Marijkestraat (beide
bevatten 10 appartementen) zaI niet eerder starten dan dat er 17 appartementen van tase 1
verkocht zijn. Hierbij wordt een voorbehoud gemaakt dat een en ander athankeiijk is van de
marktsituatie op dat moment.

Plan Hotpark wordt voorzien van een WKO- (Warmte Koude Opslag) installatie.
Vanaf de centrale technische ruimte van ZON-Energie in blok 1 loopt er een leidingtracee naar alle
blokken. De installatie blijft eigendom van ZON-Energie. Hiervoor dient de grond van het gehele
perceel (tase 1 +2) te worden belast met een opstalrecht.

Om het hele proces zo overzichtelijk mogelijk te maken en het aantal notariele aktes te beperken
stelt onze projectnotarls, mr. A. Demaret van Actus Notarissen het volgende voor:

1. Actus Notarissen verzoekt om de kadastrale uitmeting van het perceel, volgens
bijgevoegde erfgrenstekening.

2. Het gehele perceel wordt belast met een opstalrecht t.b.v. ZON-Energie.
3. Fase 1 wordt vervolgens door de gemeente Schagen aan Mulder Obdam overgedragen

en vervolgens door Mulder gesplitst in appartementsrechten. In de splitsing - en daarmee in
elk appartementsrecht - is het opstalrecht dan meegenomen.

4. De grond (tase 1) wordt middels een A-B-akte aan Mulder overgedragen.
5. Vervoigens worden de appartementsrechten aan de kopers via B-C-akten overgedragen.
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Fase 2 is dan wel reeds belast met het opstalrecht, maar wordt nog niet gesplitst. Zodoende zijn er
bij onverhoopte tegenvallende verkoopresultaten nog mogelijkheden om eventuele wijzigingen in
fase 2 te kunnen doorvoeren.

In navolging van deze gefaseerde verkoop en het voomennen om gefaseerd te spiitsen willen wij
voorstellen om de grond ook getaseerd van de gemeente at te nemen. Dit houdt in dat de
levering als bepaald in artikel 1, lid 1 van het koopcontract d.d. 15 april 2009, en het in tebruari 2011
overeengekomen uitstel daarop (briet Mulder Obdam d.d. 03-02-2011) v/ordt aangepast. De
noordelijke heitt wordt atgenomen in januari 2012. Wij stellen voor de zuidelijke heitt een jaar later
at te nemen, te weten 1 januari 2013. Overige voorwaarden als overeengekomen blijven van
kracht.

Wij vertrouv\/en erop u hiermee voldoende te intormeren en zien uw reactie graag op korte termijn
tegemoet.

Met vriendelijke gfi
'iulder Obpqm Ontv^l^k'^ling B.V.

C.G. van Vli
Directeur

Bijiage: aangepaste situatietekening kadastrale grenzen Hofpark


