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DAVELAAR 

mr. drs. L.L.A. Davelaar-Franklin 

Verzoekschrift langdurig onverdeeld gebleven boedel ex 3:200a e.v. BW     Op er 

Verzoekster verschijnt vrijwillig A ha oe ] 022. 
ter ié #7n het 

. Gerech ste Aanleg 
Het Gerecht in Eerste Aanleg 

van Cur, ingediend 
van Curagao, 

De Griffier. 
Emancipatie Boulevard Dominico F. ‘Don’ Martina 18, 

Curacao. 

Verzoek om verzoekster aan te merken als gebruiker in de zin van artikel 

3:200b lid 3 BW van de langdurig onverdeeld gebleven gemeenschap, ex. 

artikel 3:200a BW, bestaande uit een onroerende zaak ”Ferdinandstraat 

kadastraal I-B-1459” ten einde deze onroerende zaak in eigendom te krijgen. 

Geeft eerbiedig te kennen: Aishel Martina Amelia Marchena (productie 1); 
hierna te noemen: “verzoekster” te dezer zake domicilie kiezende aan de Cher Asile 
372 te Curagao, ten kantore van advocate mr. drs. L.L.A. Davelaar-Franklin, die 
verklaart door verzoekster te zijn gemachtigd ten deze voor haar te occuperen, 
bepaaldelijk ook tot het ondertekenen en indienen van dit verzoekschrift. Verzoekster 
dient dit verzoekschrift in teneinde te bewerkstelligen dat zij als gebruiker ex art. 
3:200a e.v. BW wordt aangemerkt. 

Inleiding 

Dit verzoekschrift heeft betrekking op een perceel grond namelijk: 
gelegen in Otrobanda, Curagao, groot drie honderdzevenentwintig vierkante meter 
(327m?, kadastraal bekend |-B-1459, met het daarop gebouwde woonhuis plaatselijk 
bekend als Ferdinandstraat I-B-1459, in eigendom  verkregen door de 
overschrijving ten hypotheekkantore, alhier, op 24 maart 1875 in register C deel 5 
nummer 107 van een akte van verkoop, koop en levering verleden voor notaris Jan 
Hendrick Schotborg, destijds notaris te Curagao (productie 2). 

\ 

Dit perceel staat te name van zes personen. Verzoekster is betachterkleinkind va 
Biel David Bloem die voor % deel eigenaar is van het perceel in casu. 
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Vererving 
Het perceel in casu staat sinds 1875, 147 jaar geleden, allen reeds overleden, ten 
name van: 

1. Lisette Laurentia Bloem (Aandeel: 1/6); 

2. lliana Theofilia Bloem (Aandeel:1/6); 

3. Evita Johanna Bloem (Aandeel:1/6) ; 

4. Ignacio Virgin Bloem (Aandeel:1/6); 
5. Biel David Bloem (Aandeel:1/6) gehuwd met Rsiena Valks, verder te noemen 

“erflater’; 

6. Johan Uldragon Bloem (Aandeel:1/6). 

Uit de leveringsakte blijkt dat zij allen kleinkinderen zijn van Nicolaas Haseth, 
verwekt uit Helena Augusta Haseth. 
Van bovengenoemde personen is bekend dat Biel David Bloem de zoon is van 
Willem Barend Bloem en Helena Augustina Haseth (productie 3). 
Biel David Bloem was gehuwd met Maria Narciana Begryp (productie 4). 
Uit de overlijdensakte van Arturo Domingo Silos Bloem blijkt dat hij de zoon is van 
David Biel en Johanna Romana (productie 5) overlijdensakte Arturo Domingo Silos 
Bloem. Arturo Domingo Silos Bloem is ab intestato overleden (productie 6). Hij was 
gehuwd met Octavia Percival die ook intestato is overleden (productie 7). 
Uit de overgelegde stamboom blijkt dat Arturo Domingo Silos Bloem tien (10) 
kinderen had (productie 8). 
Verzoekster is de dochter van kind 4 Greta Johanna Bloem. De moeder van 
verzoekster heeft middels een verklaring (productie 9) haar rechten als 
medegerechtigde in het perceel overgedragen aan verzoekster. Biel David Bloem 
was de betovergrootvader van verzoekster. 

De onroerende zaak ”Ferdinandstraat kadastraal I-B-1459” 

De nalatenschappen van Lisette Laurentia Bloem, Iliana Theofilia Bloem, 

Evita Johanna Bloem, Ignacio Virgin Bloem, Biel David Bloem en Johan Uldragon 
Bloem bestaan uit de onroerende zaak te Ferdinandstraat kadastraal |-B-1459. 

De waarde van de onroerende zaak is getaxeerd op Naf. 60.000,- (productie 10). 
Na overlijden van de zes deelgerechtigden zijn er honderden afstammelingen van 
erflater, die naar alle waarschijnlijkheid zowel in Nederland als in andere delen van 
de wereld woonachtig zijn. Uit de overgelegde stamboom van Kranshi is af te leiden 
dat de waarde van de aandelen van de afstammelingen gering is. 

Verzoekster woont niet op de onroerende zaak, maar dient toch op grond van artike 
3:200b lid 3 BW als gebruiker van deze zaak te worden aangemerkt. Dit artikel 
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bepaalt voorts dat ook personen ten aanzien van wie aanwijzingen bestaan dat zij 

deelgenoten zijn als gebruiker kunnen worden aangemerkt, waarbij de rechter 

rekening dient te houden met de band die zij hebben met de zaak en de mate van 

vermoedelijke verwantschap met de oorspronkelijke eigenaar. De verwantschap van 

verzoekster is af te leiden aan de hand van de overgelegde stamboom, 

overlijidensakte van Biel David Bloem en inzage in het Wie Was Wie bestand 

waaruit blijkt dat haar moeder erfgename is van Biel David Bloem. 

De onroerende zaak staat sinds 1875 op naam van de deelgerechtigden en kan 

aangemerkt worden als een langdurig onverdeelde boedel ex. artikel 3.200a e.v. De 

onroerende zaak staat op naam van zes personen en ieders waarde is Naf. 10.000.-. 

Gezien, het tijdsverloop van 147 jaren waardoor het aandeel (van de % deel) van 

de gerechtigde personen (vaak deels niet meer te traceren) gecombineerd met de 

de waarde van het perceel verwaarloosbaar is. 

Ontwikkeling van de zaak 

Geen enkel familielid bekommert zich om de onroerende zaak in casu. Verzoekster 

is het enig familielid dat is nagegaan hoe de vererving in elkaar zit, onderzoek heeft 

gedaan bij de burgerlijke stand en het Centraal Historisch Archief en kosten maakt 

om uit de onverdeeldheid te geraken. Een voorwaarde van artikel 3:200c lid 1 BW 

voor de toekenning van de onroerende zaak aan gebruiker is dat de gebruiker een 

aanvaardbaar voorstel heeft gedaan tot ontwikkeling van de zaak. 

Verzoekster/gebruiker wil een huis op het perceel gaan bouwen' met een 

stadstuintje (urban garden). 

Gelet op het voorgaande is een ontwikkeling van de onroerende zaak niet 

noodzakelijk. 

De onroerende zaak in casu is gelegen in Otrobanda waar er volop ontwikkelingen 

gaande zijn, verzoekster wil ook haar steentje bijdragen aan deze positieve 

ontwikkeling. 

Op basis van het vorenstaande dient geconcludeerd te worden dat: 
- in casu wordt voldaan aan de wettelijke vereisten om dit stuk grond aan te 

wijzen als een langdurig onverdeelde boedel ex. art. 3:200a e.v. BW; 
- verzoekster aan de wettelijke vereisten voldoet om als gebruiker te worden 

aangemerkt (zij en haar moeder zijn afstammelingen van Biel David Bloem); 
- dat verzoekster bereid is het perceel te ontwikkelen. 

  

' Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 30 januari 2020, ECLI:NL:OGEABES:2020:3. 
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Vordert verzoekster dat bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, 

de onroerende zaak aanjverzoekster in eigendom wordt toegekend. 

‘t Welk doende, enz. 

Curacgao,!f oktober 2¢ 

  

mr. drs. L.L.A. Daveladr-Franklin 
namens verzoekster 
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Uittreksel Basisadministratie Persoonsgegevens van: 
mevrouw Aishel Martina Amelia Marchena:;. 
Inzage Kadaster en titel van aankomst van perceel I-B-1459;. 
Inzage Wie Was Wie van Willem Barend Bloem; 
Inzage Wie Was Wie van Manuel Emiliano Bloem waaruit blijkt dat Biel David 
Bloem gehuwd was met Maria Narciana Begryp; 
Overlijdensakte Biel David Bloem; 
Inzage CTR Arturo Domingo Silos Bloem; 
Inzage CTR Octavia Percival: 

Kopie stamboom Arturo Domingo Silos Bloem en Octavia Percival; 
Verklaring Greta Johanna Bloem waaruit blijkt dat zij haar rechter op het 
perceel aan verzoekster afstaat; 
Taxatierapport. 
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Uittreksel uit de BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 

Curagao 

Uit de basisadministratie persoonsgegevens blijkt, dat daarin de volgende gegevens zijn opgenomen. 

Geslachtsnaam 

Voornamen 

Geboren op 

ID-nummer 

Geslacht 

Burgerlijke staat 

Gehuwd geweest met: 
Naam 
Geboren op 

Gehuwd op 
Ontbonden op 
Wegens 

Kinderen: 

Naam 

Geboren op 

Huidig adres 

Dagtekening 

: Marchena 
: Aishel Martina Amelia 
: 15 oktober 1960 te / op Curacao Nederlandse Antillen 

: 1960.10.15.04 

+ vrouw 

: Gescheiden 

: Victor, Prince Isaac Francisco 

: 03 april 1962 te Aruba Nederlandse Antillen 

: 30 juli 1987 te Landgraaf 
: 27 november 2001 te Curagao Nederlandse Antillen 

‘ Echtsch of huw.ontb na sch van tfl en bed/eindigen partnersch door ovk of 

ontb 

: Victor, Nydia Yvonne 

: 18 oktober 1984 te Heerlen 

: Scherpenheuvel z/n kav 27 (Woonadres) 

Curacao 

: 142 oktober 2022 

Voor eensluidend uittreksel, 

Curagao, 12 oktober 2022 

De Minister van Bestuur, Planning 
van Curagao, en Dienstverlening 

namens deze, 
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DAVELAAR LEGAL CONSULTANCY B.V. 

Cher Asile 372 Kadaster 
Tel: +5999 461-0277 [- OPENBARE REGISTERS. ¢ 7 

Email: davelaar@davelaarlegal.com 
INTERNET AANVRAAG SYSTEEM 

{AB 2001 No. 61, PB 2000 No. 4) 

Klaar 10-08-2022 04:23 L_ — 
Datum aangevraagd 10-08-2022 04:23 

Peildatum Repertorium :04-08-2022 
Peildatum Dagregister (09-08-2022 
Inzage No. :202218075_I 
Type inzage :Volledige inzage 

Kosten 175.00 

TOEGEPASTE RECHTSTOESTAND 
REGISTERS: C 5/107 E 4/197 E 4/199 E 4/196 E 4/201 E 4/198 E 

4/200 

1. Lisette Laurentia Bloem (Aandeel: 1/6) 
2. lliana Theofilia Bloem (Aandeel:1/6) 
3. Evita Johanna Bloem (Aandeel:1/6) 
4. Ignacio Virgin Bloem (Aandeel:1/6) 
5. Biel David Bloem (Aandeel: 1/6) 

6. Johan Uldragon Bloem (Aandeel:1/6) 

TEN NAME VAN: 

Perceel: 1-B - 1459 

Zakelijk Recht: Eigendom 

Subject(en): 1,2,3,4,5,6 
Verkregen bij: Akte van verkoop, koop en levering 

Aanbieder: Jan Hendrik Schotborgh 

Ingeschreven op: 24-03-1875 

In register C, deel: 5 nummer:107 

BEZWAARDHEID 

Vij 

BESLAG 

Vrij 

AANTEKENINGEN 

Geen 

Bijlage: Akten Url Addressen 

Akte Url Link: C 5/107 

Kadaster is niet aansprakelijk voor onjuist c.q. onvolkomenheden van boven genoemde rechtsfeiten. Raadpleeg te allen tijde de notariéle akles.



  

NOMMER Haum Pereira iedor met sijn eigen mur yesoheiden. Zijnde dit goed den vor= { 

‘an het deel en vak | kooper bij onderfandsche keop asngekomen, blijkens akte van keop en verkoop 
van het op den derden Juny achttien honderd twee en seventig voor mij Notaries en ge- 

tuigen verleden en tenselfden dage op het kanteor der bewaring van Hypothkken i 
alhier*gesohreven in Register 0, derde deel numer twee, blad twee reoto/ 

  

dagregister eerste deel numer elf honderd twee en negentig. Geschicdende de- 
gregister |repertorium| xe verkoop voor eene som van zestien honderd gulden, welk bedrag de verkoope 

‘erkent ten zijnen geneggen van den kooper te hebben ontvangen en woorts onder 

voorwaarde, dat de kooper al dadelijk in het bezit en het genot van het ver- 
kechte zal treden en daarover nasr goed vinden sal sunnen beschikken. Einde- 

lijk heeft de vevkeoper in onbe:tegetwoordigheid de bewijzen ven olgendom 
en andere bescheiden tet het verkechte betrekking hebbende den keoper ter han¢ 
geateld verklarende hem in a& zijne regten daarin te subrogeren. Waarvan akte 
gedaan en verleden ep Curaono ten kantore van mij Notaris, in tegenwoordighei 
ven de Heeren Hendrik Nicolass Pieteras en Frons Antonie Brouwer,keloniale 
ambtenaren,adhier wonende, als getvigen mij Netaris bekend, en heeft de com~ 
paranten Mozes Maduro, na gedene voorlebing dezer akte verklaard niet te kune 
nen schrijven noch teekenen, wanrop de akte deer den cemparant Johannus Ber- 
nardus Antiionie Gubjienx, de getuigen voorncemd mij Notaris werd enderteckand 
Geteckend A. Guilkoux. Geteekend H.N.Pieteraz. Geteekend F.A,Brouwer. Getee- 
kend J.H. Sahotborgh. Ultgegeven voor eerste gresse, ten versoekgvan den beor 
Hehannve Bernardus Anthenius Guilhoux op den negentienden Maart achttien hon- 
derd véjf en zeventig. Geteekend, J.H, Sohotborgh. tersijde staat/ Lazarus 
buia f.2. Gercgd.Ek79). Fe.4i. Adm.van Financlen Oureeeo,20 Marrt 1875. Getee- 
kend H.N, Pleterezé Voor afachrift, De wearnemende Bewaerder, Eskildsen------ 

/97 2/32 Ne.106. Den vier en twintigaten Haart achttien honderd vijf en reventig.In lod, 
4/195 naam des Konings. Heden den twee en twintigsten Maart achttien honderd vijf 

en zeventig. Uonpnreerden voor Jan Henrik Schobbergh, Netaria, residerenie 
te Quracao; in tegenwoordigheid van de twee na te noeren getuigen. De heer 
Antonie Akelino Obando, sich neemende en sohrijvende Antonio Waiwe, yzersmid 
ven bereep, en te Heer Martis Hernandez, timmerman van beroep,sijnde beide 
oomparanten alhier wonende en aan mij Notaria bekend. En verklaarde de eerste 
comparant bij deze, onder vrijwaring als naar regten te verbeopen en mitgdien 
in vrijen en onbezwaarden eigendom ever te dragen ann den tweeilen oomparant, 
die verklaarde in keop te accepteren. Het noordelijk gedeelte van een astuk 
gronds op Pietermaad derde wijk, gelegen bencorden het suidblijk gedeelte dab 
het eigendon is van den Heer Haniel H.Warwe, donor eanen, deor dezen ep te 
maken trankeser geschoiden, beaosten en tegen het erf numer twee honierd ach~¥ 
en twintig aankemende ann Maria Stephana Warvee, door een eigen guur tot dat 
erf behoorende gescheiden, bezuiden den publieken weg langs het Pretestansohe . 
kerkhof, en bewegten een publieke weg, die ecne brecdte moet hebben van drie 
ellen, Bij opmeting is bevonden dat dit Noordelijk gedeelte de volgende lig- 4 
gingen uitgestrekhhid heeft, als begingende as het suideesthesppunt en als- 
dan weatwaarts omgaande, peilt.men; 50 of weat 40° noord zeventian ellen, 

en vijf pajmen; 327° of noord 23° oot, dertig ellen en vijf palmen, 230° 
of oopt 40° suid vifftien ellen en 151 of muid 39° west negen en twintig 
ellen en vijf palmen, aan het beginpunt terug. Inhoutende vier vierkante roc- 

den zeven en negentig vierkante elten. Bij de opmeting is gebezigd de Neder- 
landsche el. Dit goed ig gen verkooper anngskomen bij akte ven scheifiing en 
@ecling op den vijftienden January achttien henderd vier en seventig voor mij 
notdiis en getuigen verleden en bij, tot dit goed betrekkelijk extract ep het 

kantoor der bewaring van Hypetheken alhier evergeschreven den xeven en twin- 
tigsten February achttien honderd vier en reventig in Register C, vierde deci 
nummer drie en seventig,blad honderd drie en dertig recte/dagregister eerste 
decl, nummer zestien honderd acht en tachtig. Geachiedende dexe verkeap voor 
ecne som van twee henderd gulden, welk bedrag de veRkeoper erkent ten sijnen 
genoegen van den keoper te hebben entvangen, en voorta onder vosrwanrde, ‘dat 
de kooper al dadgelijk in het beszit en het genot van het verkoohte sal treden 
en dasrover near ggedvinden eal kunnen beschikken, Eindelijk verklanrie de 
kooper het bewije van eigendem en dnilere beacheiden tot het verkeoohte betrek- 
King te hebbende van de verkeoper te hebben evergenomen. Waarven date gedaan 
en verleden ep Curaocac,ten kantere van mij Netaris in tegenwoordigheid van 
de heeren Hendrik Nicolans Bieterss en Frens Antonie Brouver,koloniale amb- 

tenaren alhier wonende als getuigen mij notaris bekend en heblm de comparan- 
ten deze akte na gpdane veorleking met de getuigen en mij notaries onderteekend 

_ Geteekend Anthonie Vawoe. Geteokend Mortis Hernandez. Geteekend H.N. Picterss., 
Geteekend F,A. Brouwer. Geteekend J.H. Schetborgh, .Uitgegeven voor serite 

gromse, ten verzoeke van den Heer Mertis Hornandes op den drie en twintigsten 
Maertsachttien honderd vijf en seventjg. Geteekend J.H. Schathorgh. tersijie 
staat/ Lazarvahuis f.2. Geregd. Bk.79). Fo.4l. Adn.van Finanoien Curacas, 23 
Marrt 1875. Geteekend H.N. Pieterss. Voor afschrift, waarnemende Bewaarder 

  

t 

  

      Eskildsen 
‘98 4/155 No.107.Den dertigsten Maart achttien honderd vijf en zeventig. In neam des 1 

4/196 | Konings. Heden den vier en twintigsten Maart achttiee honderd vijf on seven ) a. 
4/197 tig. Oomparecrden voor Jan Hendrik Schotborgh, Netaris tesiderende te Cunacad O / ; 
4.198 in tegenwoordigheid van de twee na te noemen gevigen. De heer Jan Ernst van ! 

4/199 der Meulen,koopman, en de heer Nicolnes Haseth, seeman, sijnde beide comparans 
4/200 ten alhie® wonende en aan mij Notaries bekend. En verklanarde de ecrste compa~ 
4/201. rent bij deze onier vri jwering ale naar regten te verkoopen en mitsdien in 

vrijen on onbeswaarden eigendom over te dragen aan den tweeden comparaht voor 

en ten behoeve van diens minderjarige Hleinkinderen, met nemen; Evita, Johan- 
na, Lisette, Lamchtia, Biel David, Iliana Theofilo, Johan Uldiogon en Ignacio 
Virgin deor den Heer Willem BarthoBloem in huwelijk verwekt bij Mejuftrouw 
Helena Augusth Haseth en van de icinderen welke uit het huwelijk van  Zenoeme 
echtgenooten nog mogeen geboren worden; welke tweede comprrante verKlaarde 
voor sijne boven bedoelde kicin kinderen in koop te accepteren; Eenstuk gron 
op den berg aan de oversijie mot al wat Ganréoe behoort ef danrin aard en na- 
gelvist' is, hotwelk bij rooibrief van den vijftienien Mei achttien honderd vi 
en zeventig door den Heer Rooimecster P.T, Krafft onderteekend, aldus is on- 

schreven. Bedoeld stuk gronis dat een gedecite is van de gronien tot dé West- 
werf behoorende is gelegen in het staddistriot, overzijde dezer haven,in de         
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NOMMER 
Van het deel en vak 

van hee 

  

dagregister 

2/99 

2/105 

repertorium 

4/98. 

3/133 

3/349.       

4/105/20 

. toffel Steinmeier Gorsira, gn. sijne betrekicing van Administrateur van finen- 

‘kend Gorsira. Geteekend H.N.Pieterss.Geteekend. P.A. Brouwer. Geteckend J.H, 

in de eerste wijk op den berg, bezuiden en tegon de Middendtraat ,beoosten en 
tegen het stuk grondsx met de daarop atannde gebouwes,aankomende aan Willian 
Pieteras, beneorden een stuk gronds, met het danrop staande woonhuis,aankenen- 
de aan den Heer Johannes Pan:eflek en bewesten de nog onverkochte gronden, 
die tot den weatwerf hehooren. Het opgeneten stuk gronds atrekt zich uit als 
volgt. Beginnende aan het Noordweathdekpunt en alsdan oostwaarts hangs de 
Middenstraag omgaande, peilt men;249° ef oogt 21° suid, dertien el en,158° 
of muja 22° west vier en twintig ellen, 69° of west 21° noord dertien ellen 

@n 338 of Noord 22° cost vier en twintig ellen aan het beginpunt terug. In- 
houdende drie vierkente roeden, twaalf vierkante ellen. Bij de opmcting is ge- 
hezigd de Nederlandsote el, Gechiedende deze verkoop voor eene sem van twee 
honderd dertig gulden, welk bedrag den verkooper erkent ten gijnen genoegen 
van den kooper te hebben ontvangen en voorts omer voorwnarde dng ae keoper 
al dadelijk, voor zijne hierin bedcelde kleinkinderen in het bezit van het 
verkechte zal treden. Is mede gecomparecrd de heer Willem Bart Bloep, zeeman, 
alhierwnende en aan mij Notaries bekend en beeft verklaard tet bovenomschre- 
ven stuk gronds dat voor sijne. in huwelijk met Mejuffrouw Helena 4uguatina 
Hageth, reeds verwekte en nog te verwekken kinderen,doer den heer Nioolans 
Haseth, 4, aangekobht, dankbnar ten hunnen behoave, aan tenemen. Waarvan akte 
gedaan en verleden op Ourrono ten kentore van mij Notaris in -tegenwoordigheid 
ven de heeren Hendrik Nicolans Fieteraz, en Frans Antonie Brouwer, koloniale 
anbtebareh, alhier wonende als getuigen mij Notaris bekend en heeft de compa- 
ranten Nicolaas Haseth na gedane voorlezing dezer akte verklaard niet te kun- 
nen schrijven nooh teekenen, waarep de overige comparanten en de getuigen 
voornoeml met mij notaria deze akte onderteekenden. Geteckend J.E..van der - 
Mevlen. Geteekend W.B. Bloem. Geteckend H.N. Pietersz. Geteokend F A. Brouwer, 
Geteckend J.H. Schotbergh. Vitgegeven voor earste. gresse, ten verzeeke van der; 
heer Nicolaas Haseth epilen vijf en twintigsten Maart achttien honierd vist 
en zeventig. Geteskend J,H. Sohetbergh. Terzi jde atant/ Lazatushuis f.2.. 
Geregad. Bk.794. Po.Al. evan Hinanoien. Curncao, 25 Maart 1875. Geteekend 
HN, Pieterss. Voor afsohrift, De wanrnemende Eewaarder, Bakildsen-----~----~ 
Ne.108, Dén een en dertigaten Meart nohttien honderd vijf en zeventig. In On 
heam des Kenings. Heden den vier en trintigaten Manrt achttien honderd vijt 
en zevehtig.Compareerden voor Jan Hendrik Schotborgh,Notaris residerende te 
Ouracae, in tegenwoordighéid van de twee na te noenen getuigen. He Heer Oris- 

cien, der kolenie, alhier wonende en aan mij Notaris bekend..Der welke ver~- 
Kdaerde krachtens Gouvernements besluit van den-tierden September achttien 
honderd vier en zeventig, nummer vier honderd vijftéen, in verband met heb 
Geuvernements besluit, van den vierden Masrt achttien honderd vijf en zevew- 
tig numer negentig onder’ de veorwanrien en bepalingen vervat in de verorie- 
ring van den achtaten/negenden Mei achttine honderd seven en zestig. Publica~ 
tieblad nummer vier/ bij deze in eigeniom over te drrgen aan den heer Gilbert 
Busnaventuranse, broodbakker, alhier wonende een stuk gronds gelegon op den 
berg aan de overzijie,groot ses vierkante roeden en achty en tachtig vierkante] 
ellen Nederlatidsche landmaat, welk stuk gronds bij. roolbrief van den ces en 
twintigeten Augustus achttien honferd vier en seventig door den hecr Rooimees- 
ter P.T. Krafft, onderteekend, aldua is omachreven. Bedoelid stuk gronds is 
gelegen in het stads-district deses-eilands, ann de overzijide dezer haven, 
inde tweede wijk, op sulyebente beoosten en tegen het stuk gronis, dat op den 
drie en twintigsten en behosye ven Alberta Ollo is op gemotcn, bezuiden 
de gronden van het erf No.62, -genarnd Kertijp uankomende aan den Hecr J.B. 
van der Meulen; deor het bewijs ecner tranquering gescheiden, bewesten het 
erf No.97, sankomenie ean defi heer J.H. Sohetborgh, door een eige trahkeer, 
die tot het erf No.97 behoort geacheiden en beneorden een stuk ‘gronds dat door 
Het Gouvernenenta asn B. Martines y Martigner zal worden efgestann, deor esn /T 
teegang tet dit gemeten stuk gronds is en welke gang kegint ven af den weg ” 
naar het erf Kortijn en eostwacrte aoorloopt tot -tegen den trankeermuur van 
het effect No.97, .Bij opmeting 14 verder gebleken dat het atuk gronde de 
volgende rigting en uitgestektheid hecft, dis begirnenie aan het suidweathoe 
punt en aladen Nooré & omgannge peilt menj 345° of noord 15° cost » twee @ 
en twintig ellen, 252° of oobt 18° suid-een en dertig ellen, 160° of suid 20 
west, drie en twintig ellen en vijf palmen en 75° of west 150 noord negen en 
twintig ellen en vijf palmen, arn het beginpunt temug. Inhoudenile zes vierkan+ 
te roeden en aght en tawtig vierkante ellen. Bij de epmeking is gebeziga de 
Nederlnbdsche el. Geschiedende dese eigendoms overdragt tegen betaling aan 
de koloniale kas van eene sem van twintig guilden, welk bedrag epden vi jf en 
twintigsten September achttion honderd vier en szeventig,voldaen is. Ia mede 
geoonparecRd de hecr Gilbert ,Buenaventuranse, broddbakker, alhier wonende oan 
mij Notaris bekend en hecft verklasrd het bovenomschreven stuk gronds onder 
de bovenvermelde voorwanrden en bepalingen in-eigendom te accepteran, Wasrvan 
akte gedaan en verleden op Gurrono, ten kantore van mij Noteris, in tegenweor4 
dighcid van de heeren Hendrik Nicolaas Pietersez en Frans Antonie Brouwer, ke~ 
loniale anbteneren, alhier wonende, als gd@iigen mij Notarig bekend en heeft 
de oomparanten Gilbert Buenaventuranse, na gedane voorlesing, deser pkte, 
verklacrd nie te kunnen schrifjven noch teekenen warrop de akte door den cer 
sten coméarant de geotulgen vosrnoemi en mij Notaria werd onlerteekend. Cetee~ 

Schotbergh. Uitgegeven voor eerste grosse ten versoeke ven den hecr Gilbert 
Buendventuranse op den vijf en twintigsten Manrt eohttien honderd vijf en ze- 
ventig. Geteckend, J.H. Schobtbgrgh.terzigde stant/ Lazarushuis f.2.Geregd, 
Bk794. Foi. Adm:van Pinancien. Ouraceo, 25 Maart 1875. Geteekend. H.N. Pie- 
terss. Voor afschrift, De wanrnemende Bewanrder, Baki.ldsen,----~-~ nt ee am oem 
Ne.199. Den dertionden April achttien honderd vijf en zeventig, In narm dea 
Koninge. Heden den twaalfden April achttien honderd vijf en zeventig. Compar 
reerden voor Jan Hendrik Schotborgh, Notaris residerende te Curacro, in tege 
woordigheid van de twee na te noenen g@aigen. Mevrouw Rachel Jesurup, weduwe 
Haim Oohen Henrigsez, pariculiere, alhier wonende en ann mij Notaris bekend, 
De welke verklaarde datzij blijkens testament van wijlen haren genoamden eoht- 
geneot den heer Haim Cohen Henriques, op den zestienden Mei achttien hondera 
acht en twintig, ten overataan van den hecr Ahthony Beaujen, destijds bevoegd 
ot de uitoefening der natariecle gohetien en in tegenwoordigheid van getuigen 
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=  @Geneanet 
VV Menu | # Joyce Faneyter QO, 

Willem Barend Bloem 

i A ge () -Werktuigen 

3 Willem Barend Bloem 
¢ Geboren 24 augustus 1837 - Puerto Cavello, Venezuela 

° Overleden 27 augustus 1886 - Willemstad, Curagao, leeftijd 

bij overlijden: 49 jaar oud 

¢ Begraven - Willemstad, Curagao 

« Zeeman 

  

Ouders 9 ———————-— 

02? 
° Rita Bloem t 

Relaties en kinderen 

e Gehuwd 13 februari 1861, Willemstad, Curacao, met Helena 

Augustina Ma Nena Haseth 1841-1921 en hun kinderen 

« © lrita Johanna Bloem 1861-1912 

« © Elisetta Elaurencia Bloem 1862-1894 

» © Iliana Theofilia Tan Jana Bloem 1866-1952 

©» Qi Johannes Aldegonde Oom Jantie Bloem 1870- 

° gt Ignacio Virgen Bloem 1873- 

= © Alexandrina Eustasia Tan Dien Bloem 1875-1958 

» oO Alexander Rofino Oom Tjang Bloem 1876-1942 

e of Geronimo Juan Bloem 1879- 

= o' Antonio Caitano Sjon Toni Bloem 1881-1957 

o Q Antolina Claresa Tan Jeje Bloem 1883- 
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https://www.wiewaswie.nI/nl/detail/23445780 Wi 

BS Geboorte met Manuel Emiliano eWasWie 
  

  

  

  

  

Bloem 

Kind Manuel Emiliano Bloem 

Geboortedatum 30-06-1891 

Geboorteplaats Willemstad 

Geslacht Man 

Vader Biel David Bloem 

Moeder Maria Narciana Bergryp 

Gebeurtenis Geboorte 

Datum 30-06-1891 

Gebeurtenisplaats Willemstad 

Documenttype BS Geboorte 

Erfgoedinstelling Nationaal Archief Curagao 
Plaats instelling Willemstad 

Collectiegebied Nederlandse Antillen 

Aktenummer 250 

Registratiedatum 01-01-1891 

Akteplaats Curagao 

Opmerking In het geboorteregister staat moedersnaam Bergryp (en niet Bergrijp) 
Aktesoort Geboorteakte 
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Nroo72.=5 Op vijfentwintig januari---------~--------= Figgantienhonderduit 

* 
eRrnegert es == wane nese + 2 = == 

negentienhonderdzesen= egenhg le azes muur, 

tig ...--9-- meee = : ha , : 
cies dertig =*>"Tminuten, is op Curacao overleden: 
Renvooi,.zomede de door- | ------ soe no--------=--Bloem, Arturo Domingo Silos---------~-- 

haling. van twee woorden : ie» 
goedgekeurd.. ------=-----= oud vierentachtig jaar, zonder beroep, geboren. en wonende 

op Curacao, echtgenoot van: Percival, Octavia, zoon van: 

be Bloem, Biel David en: Betorina, Johanna Romana. beiden over- 

/ - leden, ~----=s4 23-5 - = === -- : ams =< 

eee Sf oe De aangifte is gedaan door: ‘Alba, Sixto Emigdio------+----------= 

we is 

  Le eee Om aanspreker-~ = wee ----~---, wonende alhier, 

die verklaarde uit eigen:wetenschap kennis te dragen: van het overlijden. 

Waarvan akte, opgemaakt-door de hulpambtenaar van de burgerlijke'stand op 

    
  

  

  

  

Dit afschrift stemt overeen met het origineel 

Curacao, 14 April 2022 
De ambtenaar vgn de burgerlijke stand, 
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# FINANCIEN 
SECTOR FiscaLe ZAKEN 

1 MANISTERIE VATE 

Ondergetekende, De Sectordirecteur Fiscale Zaken te Willemstad, 

Curacao, verklaart hierbij dat uit het Centraal Testamentenregister NIET 

is gebleken dat BLOEM, Arturo Domingo Silos, geboren te Curagao 

op 20 december 1911 en overleden te Curagao op 25 januari 1996 bij 

uiterste wil over zijn nalatenschap heeft beschikt. 

Gegeven te Willemstad, Curagao, d.d. AUG 26 2022     CTR.No. 9300 De Sectordirecteur Fiscale Zaken, 

Preteruiai 17) Wilfemstast, Curayao § 9. (4599 9) 432-8317 Lew gobierno
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MUINISTE RIE VAN 

FINANCIEN 
SECTOR FISCALE ZAREN 

Ondergetekende, De Sectordirecteur Fiscale Zaken te Willemstad, 

Curagao, verklaart hierbij dat uit het Centraal Testamentenregister NIET 

is gebleken dat PERCIVAL, Octavia, geboren te Anguilla op 4 oktober 

1916 en overleden te Curacao op 19 november 2008 bij uiterste wil over 

haar nalatenschap heeft beschikt. 

Gegeven te Willemstad, Curagao, d.d. AUG 26 2022. 

CTR.No. 9299 De Sectordirecteur Fiscale Zaken, 

  
Pictermaai 17 1 WiHlenistad. Canagao iF. 399 9) .452-8317 Jie gobicrne.cw
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i Pabtinke Zaken 

MINISTERIE VAN 

BEsTUUR, PLANNING EN DIENSTVERLENING 
Secror Fusiiexe DIENSTVERLEMING 

INLICHTINGEN UIT DE BURGERLIJKE STAND EN DE 
BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 

VAN CURACAO 

Bloem, Arturo Domingo Silos geboren op Curacao d.d. 20-12-1911, huwde te Sint Maarten d.d. 
26-09-1934 met: Percival, Octavia geboren te Anguilla d.d. 04-10-1916. 

Uit dit huwelijk zijn voor zover na te gaan tien (10) kinderen geboren t.w.: 

1. 

da. 

Bloem, Elise Judith Melburga geboren op Curacao d.d. 23-02-1935, huwde op Curacao d.d. 
08-10-1959 met: Peterson, Aloysius Alphonsus geboren te Sint Maarten d.d. 12-07-1936. 
Beiden werden uitgeschreven op 20-03-1963 naar Sint Maarten. 

Bloem, Carl Canutus geboren op Curacao d.d. 19-01-1937, huwde te Aruba d.d. 
23-03-1964 met: Vroliik, Rita Magdalena geboren te Aruba d.d. 06-11-1938. 
Beiden zijn woonachtlig op Valkenweg 2. 

Bloem, Juliana Beatrix geboren op Curacao d.d. 16-02-1938, huwde op Curacao d.d. 
27-11-1961 met: Scharbaai, Hermenegildo Martinus geboren op Curacao d.d. 13-04-1934. 
Dit huwelijk werd ontbonden door echtscheiding op Curacao d.d. 19-02-1965. 
Bloem, Juliana Beatrix voornoemd woont op Orinocoweg 5. 

Bloem, Greta Johanna geboren op Curacao d.d. 29-06-1939, huwde op Curacao d.d. 24-07-1958 
met: Marchena, Gilbert Clinio geboren op Curagao d.d. 30-03-1935. 

Vit dit huwelijk (Bloem/ Marchena) zijn voor zover na te gaan vier (4) kinderen geboren t.w.: 

Marchena, Gilbert Mecelio geboren op Curagao d.d. 04-12-1958, huwde te Amsterdam, 
Nederland d.d. 17-02-1983 met: Garcia Campana, Dinorah Maria (verdere gegevens zijn 
onbekend). 
Dit huwelijk werd ontbonden door echtscheiding te Amsterdam, Nederland d.d. 06-05-1987. 

Marchena, Gilbert Mecelio voornoemd hertrouwde (2%) op Curacao d.d. 02-06-2014 met: 
Winklaar, Myrugia Mercelina geboren op Curagao d.d. 19-02-1954. 

Vit dit huwelijk (Marchena/ Winklaar ) zijn voor zover na te gaan geen kinderen geboren. 

Winklaar, Myrugia Mercelina voornoemd overleed op Curacao d.d. 14-06-2018. 
Marchena, Gilbert Mecelio voornoemd woont op Goeroebocroeweg 14. 

Roodeweg 42 | Willemstad, Curagaa iT. (6599 9) 434-1600 1 F599. 9) 16T-R166 1 vow poblernucw



  

y 4b. 

4c. 

4d. 

5. 

Sa. 

5h. 

MINISTERIE VAN 

Bestuur, PLANNING EN DIENSTVERLENING 
Sector Punuiexe DIENSTVERLENING 

ublicke Zehen 

Marchena, Aishel Martina Amelia geboren op Curacao d.d. 15-10-1960, huwde te Landgraaf, 
Nederland d.d. 30-07-1987 met: Victor, Prince Isaac Francisco geboren te Aruba d.d. 03-04-1962. 
Dit huwelijk werd ontbonden door echtscheiding op Curagao d.d. 27-11-2001. 

Marchena, Aishel Martina Amelia voornoemd woont op Scherpenheuvel z/n kav 27. 

Marchena, Ilonka Magdalena geboren op Curagao d.d. 22-07-1962, woont op 
Dario Salasstraat 46 als zijnde ongehuwd. 

Marchena, Otiaza Clinia geboren op Curagao d.d. 30-06-1967, huwde op Curagao d.d. 09-02-1989 

met: de Jongh, Wesley Eustacio geboren op Curacao d.d. 29-03-1965. 
Dit huwelijk werd ontbonden door echtscheiding op Curagao d.d. 01-03-1993. 

Marchena, Otiaza Clinia voornoemd hertrouwde (2°) op Curagao d.d. 09-02-1996 met: de Jongh, 

Wesley Eustacio voornoemd. 
Beiden zijn woonachtig op Kaya Rakeliou 43. 

Marchena, Gilbert Clinio voornoemd overleed op Curacao d.d. 05-04-1967; 

Bloem, Greta Johanna voornoemd hertrouwde (2de ) te Heerlen, Nederland d.d. 29-01-1992 met: 
Akram, Mohammad geboren te Abdulla Pur, Pakistan d.d.17-05-1962. 

Dit huwelijk werd ontbonden door echtscheiding te Heerlen, Nederland d.d. 19-07-1996. 
Bioem, Greta Johanna voornoemd woont op Goeroeboeroeweg 14. 

Bloem, Ruth Asela geboren op Curagao d.d. 06-12-1940, huwde op Curagao d.d. 28-11-1956 
met: Susanna, Edwin Raymundo geboren op Curagao d.d. 22-03-1934, 

Uit dit huwelijk (Bloem/ Susanna) zijn voor zover na te gaan drie (3) kinderen geboren t.w.: 

Susanna, Norman Bernard geboren op Curagao d.d. 11-02-1957, huwde op Curagao d.d. 
26-04-1977 met: Carmelia, Marita Altagracia geboren op Curagao d.d. 07-02-1954. 

Beiden zijn woonachtig op Castelita 7. 

Susanna, Ninotshka Johanna geboren op Curacao d.d. 14-03-1958, huwde op Curagao d.d. 
27-04-1982 met: Vrutaal, Siegfried Merciliano gcboren op Curacao d.d. 22-10-1954 en woont op 

Pernisstraat 3. 
Susanna, Ninotshka Johanna voornoemd woont op Orinocoweg 32. 

. Susanna, Heinrich Wigbert geboren op Curacao d.d. 13-08-1963, werd uitgeschreven op 

28-02-1985 naar Sint Maarten als zijnde ongehuwd. 

Bloem, Ruth Asela voornoemd overleed op Curagao d.d. 28-08-1994; 
Susanna, Edwin Raymundo voornoemd overleed op Curacao d.d. 18-04-2002. 

Roodeweg 42 | Willemstad, Curagie 1 T. (4599 9) 434-1600 1 1.(4599 9) dO1-S166 FP www. gobierni.ew 2
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Fy. MIUNISTERIE VAN 

aa BestTuur, PLANNING EN DIENSTVERLENING 
Secror Pus.ishe DYEnstTveRLENING 

Publick Zaken 

6a. 

8. 

8a. 

Bloem, Arthur Constantino geboren op Curacao d.d. 04-02-1942, huwde te Caracas, Venezuela 
d.d. 20-08-1968 met: Balentina, Violette Agatha gcboren te Aruba d.d. 06-08-1938. 

Vit dit huwelijk (Bloem/ Balentina) is voor zover na te gaan één (1) kind geboren t.w.: 

Eustatia, Girvin Constantino geboren op Curagao d.d. 12-02-1970, huwde op Curacao 
d.d. 29-07-2004 met: Alexander, Natasja Michaela geboren te Groningen, Nederland d.d. 

15-08-1972. 
Beiden zijn woonachtig op Kaya Raspu 19. 
Geslachtsnaam Bloem gewijzigd in Eustatia bij Landsbesluit van 09-01-1990 (v.g. 90/16). 

Dit huwelijk (Bloem/ Balentina) werd ontbonden door echtscheiding op Curagao d.d. 10-11-1977. 
Bloem, Arthur Constantino voornoemd overleed op Curagao d.d. 14-12-2003. 

Bloem, Lewis Hycent yeboren op Curagao d.d. 22-01-1944, huwde op Curagao d.d. 

06-10-1980 met: Daal, Marianne geboren op Curacao d.d. 28-01-1957. 
Beiden zijn woonachtig op Kaya Bigonia 14. 

Bloem, Franklin Lister peboren op Curagao d.d. 11-05-1945, huwde te Brunssum, Nederland 
did. 03-08-1971 met: Heesters, Johanna Maria Augusta geboren te Heerlen, Nederland d.d. 

24-09-1941, 

Uit dit huwelijk (Bloem/ Heesters) zijn voor zover na te gaan twee (2) kinderen geboren/ erkend 

tlw. 

Bloem, Amalia Johanna Jacqueline geboren te Heerlen, Nederland d.d. 22-09-1969 (verdere 
gegevens zijn onbekend). 

8b. Bloem, Arturo Percival geboren te Heerlen, Nederland d.d. 13-01-1973 (verdere gegevens zijn 

8c 

8d. 

onbekend). 

Dit huwelijk (Bloem/ Heesters) werd ontbonden door echtscheiding te Brunssum, Nederland d.d. 
10-01-1979. 

Bloem, Franklin Lister voornoemd hertrouwde (2de ) te Roermond, Nederland d.d. 16-04-1980 
met: Schreurs, Maria Henrica Odilia geboren te Maastricht, Nederland d.d. 03-08-1949. 

Uit dit huwelijk (Bloem/ Schreurs) zijn voor zover na te gaan twee (2) kinderen geboren t.w.: 

Bloem, Jessica Josephina Maria geboren te Rocrmond, Nederland d.d. 24-12-1982 (verdere 
gegevens zijn onbekend). 

Bloem, Iris Catharina Wilhelmina geboren te Roermond, Nederland d.d. 03-01-1985 (verdere 

gegevens zijn onbekend). 

Roodeweg 42 | Willenistad, Curagao | 7. (4599 9) 434-1600 | F(+599 9) 461-8166 1 www. gobiernu.cw
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eo BESTUUR, PLANNING EN DIENSTVERLENING 
SECTOR PUBLIEKE DIENSTVERLENING 

Publiexe Zaken 

Dit huwelijk (Bloem/ Schreurs) werd ontbonden door echtscheiding te Roermond, Nederland d.d. 
25-04-2007. 
Bloem, Franklin Lister voornoemd overleed op Curacao d.d. 06-02-2016. 

9 Bloem, Arnold Richard geboren op Curagao d.d. 07-07-1946, huwde op Curacao d.d. 

15-06-1970 met: Robles de Medina, Tamara geboren op Curacao d.d. 15-06-1946. 
Beiden zijn woonachtig op Kaya Krewchi 5. 

10 Blocm, Regnault David gcboren op Curacao d.d. 16-09-1949, huwde op Curagao d.d. 
30-08-1971 met: Martines, Thelma Maria geboren op Curacao d.d. 27-11-1949. 
Beiden zijn woonachtig op Mahoema Kaya K 10. 

Bloem, Arturo Domingo Silos voornoemd overleed op Curacao d.d. 25-01-1996; 
Percival, Octavia voornocmd overleed op Curacao d.d, 19-11-2008. 

Deze gegevens ziin voor zover Publieke Zaken heeft kunnen achterhalen in haar register. 

  

Curacao, 13-06-2022 

   

     
   

         
Uy UAC SO. 

Wee-valces 
eee 

  

=
     

ee
 

V
e
 

oi
s 

R
e
 

v
o
v
u
n
o
d
 

pa
ra
s 

pu
el
ig
 

  

¥ 

DE/GM 

Roodeweg 42.1 Willemstad, Curacao | 1. (6599 9) 434-1600 | F.(+599.9) 461-8166 1 www.gobicrnu.cw 4



  

Juridisch Advieskantoor 

DAVELAAR 
mr. drs. L. L. A. Davelaar-Franklin 

Productie 9 

Davelaar Legal Consultancy B.V. | Cher Asile 372, Curacao | Tel : (5999) 4610277 

davelaar@davelaarlegal.com | www.davelaarlegal.com 

22019



Verklaring 

Blj deze verklaart ondergetekende dat zij al haar rechten ten aanzien van het 

perceel ’Ferdinandstraat kadastraal !-B-1459”, waarvan haar overgrootvader 

deel- gerechtigde is, aan haar dochter Aishel Martina Amelia Marchena, geboren 

op 15 oktober 1960, wonende te Scherpenheuvel z/n kavel 27, Curacao, overdraagt. 

    

ohanna Blpem, geboren op 29 juni 1936, wonend ete Goerroeboeroeweg 

14. Curagao. 

Curagao, 5 oktober 2022 

bijlage: Kopie ID Greta Johanna Bloem
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Het object is per opnamedatum getaxeerd op: 
   

    

\e
 = (zegge: zestigduizend gulden, courant van de 

dse Antillen). 

en 

Ook is aan ARES gevraagd om naast de markewaarden cen inschatting te doen, die opinie wordt 

genoemd, van de volgende waarden: 

2. BIJ EXECUTIEVEILING BEDRAAGT DE VERMOEDELIJKE 
   

  

   
VERKOOPOPB ST VAN HET OBJECT: 

ANG ; = (zegge: vijftigduizend gulden, courant van de 

dse Antillen). 

Deze opinie is mede tot stand gekomen na afweging van de volgende uitgangspunten: 

1. dat verkoop en overdracht zal plaatsvinden kort na de waardepeildatum; 

2. dat er sprake is van een zakelijke transactie; 

3. dat partijen met kennis van zaken, prudent, bereidwillig en niet onder dwang handelen; 

4, dat de verkoop plaats vindt via één van de op Curagao gevestigde notarissen met de 

gebruikelijke voorwaarden en conditics; 

dat de marketing van het getaxeerde plaats vindt conform de wettelijke normen; 

dat het object: 

zowel van binnen als van buiten goed bezichtigd/geinspecteerd kan worden. 

C1 slechts vanaf de straatzijde bezichtigd kan worden. 
7. en het bijzondere uitgangspunt dat het object 

leeg en vrij van huur en gebruik(-srechten) geleverd is. 

n
y
 

D verhuurd is. 

  

ey MOYER! DAY me? ANTE EDT | 
V CPP IR EPEL EHS é is Loa Aa AAINGS wt aN 

\. 

Vrij van aanschrijvingen of ander publiekrechtelijke beletselen anders dan in dit 

rapport gememoreerd; 

In deze taxatie zijn mogelijke specifieke voordelen niet tot uiting gebracht, welke 

bepaalde eigenaren/gebruikers zouden kunnen genieten. 

Tenzij anders vermeld wordt ervan uitgegaan dat eventuele huurders hun verplichtin- 

gen kunnen en zullen nakomen. 

Vrij van hypotheken, beslagen dan wel inschrijvingen daarvans 

Zonder rekening te houden met rechten van derden anders dan in dit rapport 

gememoreerd; 

Uitgaande dat het gebouwde onder- en bovengronds evenals de daarin 

opgenomen/op te nemen installaties voldoen aan de daartoe van overheidswege 

gestelde eisen en dat het daartoe benodigde vergunningen aanwezig zijn. 

Vrij van kwalitatieve rechten en of verplichtingen anders dan gememoreerd in dit 

rapport. 
Voor zover er een executiewaarde is opgenomen in dit rapport, is er uitgegaan van een 

goedwerkend veilingsysteem. 

¥ > 
z BeF 8% 

Deze taxatie geschiedt op basis van marktwaarde uitgaande van het volgende; 

1. De rechthebbende wenst te verkopen; 
2. Er is, de aard van het object en de marktomstandigheden in aanmerking 

genomen, een redelijke onderhandelingsperiode ter beschikking, gedurende 

welke periode het prijsniveau gelijk blijft; 

3. Het object wordt zo breed mogelijk in de markt aangeboden;



Heeft deze taxatie een ander doel? 

Heeft u dit taxatierapport nodig voor een ander doel? Dan is ARES alleen 

verantwoordelijk voor het gebruik door u. ARES is niet verantwoordelijk voor een ander 

doel dan in het taxatierapport is opgenomen. En ook niet voor het gebruik van het 

taxatierapport door anderen. 

U mag dit taxatierapport niet aan anderen geven 
Dit taxatierapport is voor opdrachtgever bestemd. Is het doel van deze taxatie cen lening 

krijgen of aanpassen? U mag het taxatierapport dan ook aan de bank of een andere 

geldgever geven. Ook mag u het rapport aan een eventuele tussenpersoon geven die in 

dit taxatierapport is opgenomen. 

Wilt u het taxatierapport met anderen delen? Dan heeft u vooraf mijn schriftelijke 

toestemming nodig. 
ARES is niet verantwoordelijk voor het gebruik van het taxatierapport door deze andere 

partijen.] Indien u het taxatierapport wilt delen met cen persoon of organisatie die niet 

in dit taxatierapport genoemd is, dan is daarvoor mijn schriftelijke toestemming nodig. 

Is die schriftelijke toestemming niet toegevoegd, dan weet deze persoon of organisatie 

dat u zonder mijn toestemming het taxatierapport hebt gedeeld. 

Informatie van anderen 
In dit taxatierapport staat ook informatie die ARES van anderen hebben gekregen. Er 

staat steeds bij hoe ARES aan die informatie is gekomen. ARES heeft gebruik gemaakt 

van informatie waarvan ARES in redelijkheid mag vertrouwen op de juistheid. ARES 

heeft deze informatie beoordeeld op basis van mijn eigen kennis of ervaring. In de 

bijlagen bij dit taxatierapport vindt u kopieén van de belangrijkste informatie. 

Ondergetekende aanvaardt ten aanzien van de inhoud van dit rapport geen 

verantwoordelijkheid jegens anderen dan de opdrachtgever. Bovendien is 

ondergetekende op generlei wijze aansprakelijk voor verborgen gebreken, bijvoorbeeld 

cen slechte fundering en/of aantasting door termieten, die ondanks de inspectie aan de 

buitenzijde toch aanwezig mochten zijn en de genoemde indicatieve waarden mogelijk 

zouden kunnen beinvioeden. Bij het bepalen van de waarden zoals opgenomen in dit 

rapport is rekening gehouden met de staat van onderhoud plus eventuele zichtbare 

gebreken. Eventuele tekeningen, bouwbegroting en object indeling zijn puur ter 

beeldvorming en kunnen hierbij geen rechten aan ARES worden ontleend. Een opdracht 

tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwkundige keuring in. 

In het kader van de opdracht is dit taxaticrapport geen technisch inspectierapport, doch 

slechts een financiéle waardering, Derhalve is geen diepgaand onderzoek gedaan naar de 

bouwkundige dan wel technische staat van de getaxeerde zaken. Door ARES wordt ervan 

uitgegaan dat deze zaken naar behoren functioneren. 

Voor eventueel enigerlei andere schade, geleden door de opdrachtgever en 

voortvloeiende uit deze taxatie, is ARES tot uiterlijk 3 maanden na de opnamedatum en 

hooguit tot het maximum van het honorarium voor deze taxatie, aansprakelijk. 

ARES zal het rapport niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij zulks geschiedt op 

verzoek van de opdrachtgever dan wel met goedkeuring van de opdrachtgever op een 

verzoek van ARES. Het op verzock van de opdrachtgever aan derden ter beschikking 

stellen van het rapport doet niet af aan het feit dat wij jegens derden geen 

aansprakelijkheid aanvaarden. 
In het geval een vertaling is aangehecht aan een waardebepaling zal de waardebepaling 

in de Nederlandse taal gelden als leidraad/basis van de waardebepaling en de vertaling 
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Situatieschets 

Kopie kadastrale legger en extract 
Diverse foto’s 

Situatie Google Earth 
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Situatie Schets 

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend., 

    

  

Presidente Rona Betancourt wal. 4 
Tel. 464-1188 Fux. 465-6522 infu@kadaency     
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EXTRACT UIT HET KADASTRALE PLAN 
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  N Legenda Willemstad, 17 augustus 2022. 
| Land Perceel Manager Kadastrale 

| [ Water Percee! 

Opstal 

| === Hoofdwegen 

1:350 Secundairewegen Kees ‘Nat     
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