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BE\\/TJS

Voor zoveL urv hof zou oordelen dat op Seba c.s. enige verdere beu'jjslast rus1, biedt

Seba c.s. aal haar stcllingen te bervijzen nret alle uriddelen reclitens, waat'ouder ltet

overleggcn vau traderc slukken en he1 ltoreu vart geluigen'

À{11'I' CONCLUSIE

Appcllant 5 r,erzoekr uw hof het vonnis valì dc recirlbank le vcmietigetl en bij arrest,

voor zover mogclijk uitvoerbaat- bij voon'aad:

I

Printair:

Tc verklaren voor reclil dat de Gemeenle geen recllt 1ot herzienilg van de canon

toekonrî;

Subsidiair

Arrikel 6 r,au de AB15 r,oor zover het arlikel ziet op lterziening valr de calloll te

verrrieligen;

l4eer subsícliuir'

De deskundigenrappofl etr tc ver:iiel igett;

A,feest subsidi.air

Te bepalel dat de Cemecnte onrechtmatig jegens appellant 5 heeft gehandeld en

gehouden is hem de schade die hrj als gcvolg daan,att lijdt, nader vast te stellen

bij staat, îe vergoeden.

II Artikct 5 r'an de AB 15, \'oor zover dit ziel op u'ijziging 'r'atr de algetlene

bepaliu gen, Ie t'cntietigen:
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Appellanten 2 en 3 r,erzoeken uw hof het vo'nis van de reclttbank 1c'eurieliSe ,t "rrrfu
aì-r-est, \'oor zover nlogeiUk uitvoet'baar bij voorraad:

Pritnu ir:

1e verklarcu voor reclrt dal de Genecnte geerì recht tot herziening van de cauou

toekomî;

Subsidioir

arrikcÌ 6 van dc 4-834. voor zover het arlikcl z.iet op herziening van de canolt te

vemictigen;

Meer subsidiuir

<ie dcskundigcnrapportcn le vern ietigcn :

Meest subsidioir

le bepalen dat dc Gerneenle onrechlt:ratig jegcns appellanten 2 en 3 lteef,

gchandeld en geiiouden is lien de schade dic zr1 als get'olg daanau lijden, nader

vast te stellen brj staat, te vergoeden.

II afiikel 6 van de AR34, voor zo\/er djt ziet op rvijzigirrg vau de algetrrene

bepalingen, te vcniieli gen,

C Appellant 4 verzockt uu, hof het vouuis vau cle rechtbank te vemietigen eu bii arcst,

\/oor zover nrogeiijk uitvoerbaar bij voorraad:

I

Prínteír:

le verklar"eir voor reclrl dat de Gertreeulc geen recht loî herziening vatr de cattott

toekorut;

Sul>sidi0it'

aftikel 6 r'an de AB 37, \,oor zover het anikel ziet op herzicuing t,an de calìon te

venrietigen:

.l{eer subsidiuir'

de deskundigelu"ppoflerl te venrietigcn;
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Itíeest .subsidioir

te beiralen dat de Gemeente onrechluraîig jegens appellanten 4 heeft gehandeld

en gehoudeu is lren dc schadc die zij als gevolg daarvan lijdelt, nader vasl le

stclleu bij staat, te vcrgoedel.

li artikel 6 van dc A837. voor zo\/er dit ziet op wijziging van de algeniette

bepalingen. te venrieîigen:

De SEBA verzoekt uw hof het vonnis van de rechlbank le vemietigett en bìj an-csl.

voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad le verkìaren voor rccht:

dal ook erfpachters die recds in het kader van de herziening van de

canon e1.ì algemene bepalingen op grond van de ABl5. de AB34 of dc

AR37 een hcrzicningsalrte hebben getekend, zich op deze uitspraak

kunnen beroepen .

dat afiikel 3 4'866, aÍikel I 2 AB94 cn aftikei I I A82000 oruedelijk

bezu,areud zijn en door de erfpacÌrter van het erlpachtrccht u,aarop deze

bepalingeu vau toepassing zijn kunneu u,orden venietigd.

dat het deskundigenrappoil zoals overgelegd bij productie K niel r'oldoel

aan de daarzau in het hcht van artikcl 7:904 BW 1e stellen eisen en dat de

Gerneelìte een erfpachlel niet gehouden kan achten aau eeu middels een

gelijksoortig rappofi vastgestelde carlon.

De SEBA c.s. r,erzoekt uu'hof hef vonnis van de reclrtbank te vemietigen en bij arrest,

\foor zo\/er nrogelrjk uitvoerbaar bij voon aad:

I

te verklareu voor reclit dat artikel 6 r,an de All 15, de AB34 en de A837,

\.oor zover het artikel ziet op ìrerziening van de canou nietig of

venrieti gbaal is, a ltlr ans zakenrechtel rjke u'erkilg mist ;

te verklaren voor recht dat artikel 6 r'an de AIli5, de AB34 en de,AB37,

voor zo\/er het artikel ziel op herzicning van de callou, onvoldoende

bepaalbaal is erlol iu sîrijd mct de fornrele rechtszekelheid,

b.
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te verklaren Voor rccltl clat de deskuucìigcnrapporten dic zijn opgesteìd

confonl de richtlijn vau de lt4r,A, ahhals zoals op de rvijze die nu

gebruikelijk is- nietig of ventietigbaat zijn:

b.

tc verklaren voor rccht dat artikel 5 van dc AB l 5 en artikel 6 vatl de

A,ts34 en de AR37, voor zo\1€r' zij ziert op wijziging van de algemertc

bepalipgen, on1'ede lijk bezwarend zii1 en daal'mee nietig of ventietigbaar;

te verklaretr voor recilt dat artikeì 5 van cle AR15 en ar-tikel 6 \/a1l de

AB34 e1 de AR37 liet loelaletr dat de Genieenle gehcel uieurve aigcmene

bepalingen van loepassitlg verklaafl :

te rrerkìaren voor recht dat artikel 2-5 van de AB34 en aflikel 26 van de

AB3? slechts rvijziging van de algernenc bepalingen toclaat in

overeenstelnming tussen paaijen cn lllet instemtning van de

iiypolhcek-bouder;

te vcrklaren r,oor recltl dat arrikel 5 r,an de ABl5 en aflikel 6 r'au de

AB34 en de All3? geert eenzijdige rvijzigilg van de kembedingerr

toelaat; u,aarbij als kembeditlgen te besclrouwetr ziin de artikelen 4,7 ,8,

9, 10, ll, 12, 13, l-5, 16, 11,20,22,24,26,28 ert 33 r'ari de .4-894 en de

artikelen 5, 7, 8.9, 11, 12,15,16,19,22,23,25,26,29 en 34 A82000,

althans een ofenkcle daarvanl

artikelcn 25 en29 ABl5. arlikelen 2ó en 30 A834, arlikelen 2'Ì en3l

.4837, alikelen 20,26,28 en 33 r,an deAB94 en arlikelen 19,26,29 ett

34 r,an de .482000, althans eén of etrkele daarvatr, tc velrtietigen.

lll 1e verklaren voor reclrt dat de Gerr:ecllte jegens de erfpach{ers c}luechîntatig

handelt, door de hen tc houden aan de door de deskundigen vastgestelde cauon

tervijl zij hen niet trjdig en voldoende Ìreeft geînfontteerd over de tvijziging vau

de canonberekeningsgrondslag, en dat de Geureerìte gelìouden is de als gevolg

van deze onrechttttatise daad orìtstane schade tc vergocdetì.

d.

i\f

De Gemeente (e veroordeleu tot vergoeding van de buitengerecbtclijke
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b.

koslerltolccrìbclooi)\'al'ì€b42200r'oolcleaìlpcìllrtttcngczanlcnlijk

dan rveì pct allellanl ectt cvenledig gedccltc daarvatt;

De (ìeD-,ec|le lc Yeroordelcn lot belaiittg vatr de kostcn vali dil Sedlng'

\\,aarondcr her salatis van dc advocaat varl apPellanletl voìgetls

liquidatietariel-

l)c GcrlrceÌl1c te veroordelen lot belaling van uakosletl' zijrlde cen bcdlag

vau € l 3l ,- (€ 205 -- bij cotrventie en recolivcr'ìlic tezatnett) zonder

betekening vatr lrcl !o;t:]js ctl ccrl bcirag vall € 199 -- (€ 273 -- b4

corìvelìlie ell Iecol]velÌtl€ lczalllcll) rla bctekening vatt itcl vo:l:lis'

t,aì
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