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1. Zakelijke rechten 

 Eigendom 

 Beperkte zakelijke rechten, waaronder 

 * erfpachtrecht 

 *  opstalrecht 



2. Erfpacht 



3. Opstalrecht 



4. Eigendom van netwerken 



5. Gebruik van bestaande zakelijke 

rechten 

 



5. Gebruik van bestaande 

zakelijke rechten 

Omschrijving recht van opstal 

een recht van opstal, strekkende tot het in eigendom hebben en houden, aanleggen, wijzigen, uitbreiden, 

vervangen en wegnemen van: 

 werken voor de geleiding van elektriciteit en/of het transport van energiedragers gelegen in een strook 

grond deel uitmakende van het perceel kadastraal bekend gemeente ***, sectie *** nummer ***, ter lengte 

van circa *** meter en ter breedte van circa *** meter, mede inhoudende het recht om deze strook grond te 

gebruiken; 

één en ander zoals met een onderbroken zwarte lijn op de aan deze akte gehechte situatieschets (BIJLAGE 

***) globaal is aangegeven. 

Artikel 1. 

de werken: het transformator- /gasdistrictsstation/ warmtekrachtaggregaat, dan wel installaties of 

machinerieën en/of werken voor de geleiding van elektriciteit en/of het transport van energiedragers, 

alsmede voor telecommunicatie en andere voorzieningen met toebehoren, die Alliander in, op of aan de 

belaste ruimte en/of (strook) grond krachtens het recht van opstal in eigendom heeft of verkrijgt; 

Artikel 2. 

Alliander is gerechtigd van de ruimte en/of (strook) grond te allen tijde gebruik te (doen) maken, voor zover 

zulks naar het oordeel van Alliander nodig is voor werkzaamheden ten behoeve van het aanleggen, 

hebben, in stand houden, wijzigen, uitbreiden, vervangen en wegnemen van de (in de overeenkomst 

bedoelde) werken. 

 



5. Gebruik van bestaande 

zakelijke rechten 

 

 



5. Gebruik van bestaande 

zakelijke rechten 

 

 



6. Advies 

 

 Ruime bevoegdheden bij nieuwe vestiging 

 Bestaande voorwaarden wijzigen 

 Wijziging wegens onvoorziene omstandigheden (artikel 5:97 BW) 


