
                         

dossier JWB/A106.2775/jwb 

 

Heden, de ACHTTIENDE OKTOBER TWEEDUIZENDZES. 

 

Op verzoek van 1. de besloten vennootschap MANNER VASTGOED 

B.V., gevestigd te Amsterdam, en 2. de besloten vennootschap 

KOCH HOLDING B.V., gevestigd te Alkmaar, verder te noemen 

rekwiranten, die voor deze zaak woonplaats kiezen te Amsterdam 

aan de Keizersgracht 628 op het kantoor van de advocaat en 

procureur mr P.M. Hoffman, die ten deze tot procureur wordt 

gesteld, alsmede te Amsterdam aan de Admiraal de Ruijterweg 21 

op het kantoor van Groenewegen en Partners 

Gerechtsdeurwaarders, terwijl - voor zover nodig - mede 

woonplaats wordt gekozen op het kantoor van de hierna genoemde 

gerechtsdeurwaarder. 

 

Heb ik, MARCELLO FREDERIK ALEXANDER DRIESENAAR, 

gerechtsdeurwaarder, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 

Amsterdam aan de Admiraal de Ruijterweg 21; 

 

uit kracht van de beschikking van 17 oktober 2006 door de 

Voorzieningenrechter bij de rechtbank Amsterdam op het daartoe 

strekkend verzoekschrift van rekwiranten gegeven, uitvoerbaar 

verklaard op de minuut en op alle dagen en uren, waarbij verlof is 

verleend om ten laste van de besloten vennootschap BLANK & 

STIJN VASTGOED B.V., gevestigd te Heemstede aan het adres 

Glipperweg 24-A, conservatoir beslag te leggen op de hierna 

genoemde onroerende zaak, welke onroerende zaak in eigendom 

toebehoort aan de besloten vennootschap Blank & Stijn Vastgoed 

B.V. voornoemd, zulks tot zekerheid en verhaal voor de vordering 

van rekwiranten, bij gemelde beschikking met inbegrip van rente en 

kosten voorlopig begroot op € 182.000,00 (zegge: 

honderdtweeëntachtigduizend euro);   

 

 

IN CONSERVATOIR BESLAG GENOMEN : 

 

 

het appartementsrecht met betrekking tot de onroerende zaak, 

staande en gelegen te Amsterdam, aan de locatie Albert Cuypstraat 

214-1, 214-2 en 214-3, kadastraal bekend  gemeente Amsterdam 

R, sectie R, nummer 7586 A2, omschrijving kadastraal object: 

wonen (appartement), zoals verkregen bij titel, ingeschreven in 

hypotheekregister 4 50336/174, welk appartementsrecht in 

eigendom toebehoort aan de besloten vennootschap Blank & Stijn 

Vastgoed  B.V., voornoemd. 
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De kosten van dit proces-verbaal zijn: 

 

proces-verbaal € 128,90 

kadastraal recht € 40,00 

 ------------------ 

 € 168,90 

 

 

M.F.A. DRIESENAAR, 

gerechtsdeurwaarder. 

 

 

 

 

Ondergetekende, MARCELLO FREDERIK ALEXANDER DRIESENAAR, 

gerechtsdeurwaarder te Amsterdam, verklaart dat dit afschrift 

inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van 

het stuk waarvan het een afschrift is. 

 

 

Amsterdam, 18/10/2006. 

 

 



Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst 
voor het Kadaster en de Openbare Registers te Apeldoorn op 
18-10-2006 om 14:41 in register Onroerende Zaken Hyp3 in deel 
51274 nummer 85.
Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt 
met een digitale handtekening, die blijkens bijbehorend 
certificaat van DigiNotar Qualified CA met nummer 
x204DB7BA3F80909EB3663C6546E34CC3 toebehoort aan Driesenaar 
Marcello Frederik Alexander.
Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.
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