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BURG-17-00358
Jongh-Vasbinder, Martine de
Afdeling Ruimte
drs. M.E. Smit
Volmacht notariële afhandeling Batenburg Notarissen.
Onder de in de verkoopovereenkomst (INT-17-35969, concept INT16-25363) en akte van levering omschreven voorwaarden heeft de
gemeente een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Wijk aan
Zee en Duin, sectie C, nummer 3232 (gedeelte), grootte ca 1660 m2
verkocht. Voor het passeren van de akte ten overstaan van de
notaris is het wenselijk een medewerker van het notariskantoor te
machtigen.
De notarissen en ieder van hun assistenten van notaris Maatschap
Batenburg gevestigd te Beverwijk, zo tezamen als ieder van hen
afzonderlijk, om haar als gemachtigde van de gemeente Beverwijk te
vertegenwoordigen bij de overdracht van de eigendom van het
perceel, als omschreven in de overeenkomst en gearceerd
aangegeven op de tekening (2016-015), ter uitvoering van de tussen
partijen gesloten verkoopovereenkomst.
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BURG-17-00330
Jongh-Vasbinder, Martine de
Afdeling Ruimte
drs. M.E. Smit
Volmacht notariskantoor Batenburg.
Onder de in de koopovereenkomst (INT-16-32454) en akte van
levering omschreven voorwaarden heeft de gemeente een perceel
grond, gelegen nabij de Plantage te Beverwijk, kadastraal bekend
gemeente Wijk aan Zee en Duin, sectie B, nummer 12502 verkocht.
Voor het passeren van de akte ten overstaan van de notaris is het
wenselijk een medewerker van het notariskantoor te machtigen.
De notarissen en ieder van hun assistenten van notaris Maatschap
Batenburg gevestigd te Beverwijk, zo tezamen als ieder van hen
afzonderlijk, om haar als gemachtigde van de gemeente Beverwijk te
vertegenwoordigen bij de overdracht van de eigendom van het
perceel, als omschreven in de overeenkomst en gearceerd
aangegeven op de tekening, ter uitvoering van de tussen partijen
gesloten overeenkomst.

