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Urlgefneer Holding BV
Brief aan : B&W van de Gemeente Buren
Ondergetekende
de beslolen venn|tschap met bepelkte a|sp/|eij|eid Lingemeer Holding BM,
statutalr gevestigd te Buren, haar adres hebbende aan de Gelderse Singel 4 te
ing|chreven in het register bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20037865, te
dezer zake fxhtsgeldig vedegenwoordigd door haar àlœ|zelfslandig bevoegd
bestuurder de heer Ary Jacob de Gans, geboren te Rotterdam op 8 mei 1951 , wonende
te 2910 Essen, België, K|nkelsbos 15,
in nnnmnrldnp nnmnndn!
dat l.lngenver Ulolding B.V voornoemd eigenares is van percelen grond in het
b|temmingspl| uWoongebied Ung|eer'', kadaslfaak bekend 1
gemeente Lienden, sectb 0, nummer 1314, groot |n en veedig are (41.00 al ',
gemeente Lienden, sectb 0, nummer 1316, groot vijf en tachtig are en vijf en
zeventig centlare (85,75 al ;
Llngemeer Holding BV
Corr|p|||e adre-s!
Postbus No: 530
4|5 ZW, Putte
T 0032 473 92 96 01
F 0032 3 82| 18 44
E-mail Iingef|eldxem|.|
gemeente Uenden, sectie 0, nummer 1328, groot negentien are en negentig
centaîre (19.90 al
dat Ungemeer Holding B.V ten tijde van de verkfjging van voormeld onroerende
zaken was genaamd: Gezondheidscentrum Lingemeer B.V ;
dat Ungemeer Holding B.V met de gemeente Bufen afspfaken heeft gemaakt ten
aanzien van de bouw van dertig (30) woningen in voormeld gebied en deze
afspraken nader zal vastleggen in een opgemaakt / nog op te maken
grondexploitatieoverœnko|t ;
dat Hngemeer Holding B.V voor de uitvoering van het project aan de gemeente en
bedrag van een honderd vijftig duizend euro (E 150.000,00) dient te voldoen ter
vecekering van door de gemeente Buron te maken kosten waaronder bijdrage
ruimtelijke on|i|elingen, bovenplanse vœcienlngen, eoloitatie- en
leg|kosten, zoals in de opgemaakte / op te maken
grondexplo/a|eover|nkomst nadet is omschreven ;
dat Ungemeer Holding B.V voormdd bedrag in gedeelten aan de gemeenle Buren
zal voldoen en wel telkens bj de juidische overdfacht van een bouwkavel tot een
bedrag van vilf' duizend euro (6 5.000,00)
vtarklaart tot zekerheld voor de betaling van voren bedoelde dœlbetalingen een
onherr|pelijke volmacht te vedenen aan de beh|delend notaris van bedoeld project
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om na iedere onherrœpelijke juddùche Ievering van een botlwKavel r|htstr|ks uit de
netto ve|oopopbrengst een bedrag van vijf duizend euro
(6 5.000,00) over te boeken op een door de gemeente aan te geven rekening.
Doze onhepoepelijke volmacht dlent door de betregende notaris te worden aanvaard
uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het tekenen van de dejnitieve
grondexploitatieover|nkomst.
Lingemeer Holdlng BV
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Hoogachtend,
Ungemeer Holding BV
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