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lê ondeïgeteekende:

J.G. Noordman, Direc

HeerlJjkheitl $terks el
der Naamlooze Vennootschap tt'De

gevestigd te Sterksel , Gemeente

Soerendonk; ----
verkl:rart in bovengenoemde hoedanigheid daartoe gernachti"gd 

I

l

d.oor zijn instructie verkocht te hebben ?en:
IG. Iromp , landboul4,eï te Horssel; ------

de zoogenaamcle boerderi,'; de Pan , met circe zeg ad.. zeven
1.{Hectaren bouwgrond;------- ------;---- 
i

$e prijs waaï\oor de onderhavige koop en verkoop is gesehied 
]

bedraagtl {

lo. trl. 550.- peï lïectare vocr de bouu'grond
2o. F1. 5OO.- voor de bestaande schuur.
3o. Nieuw gebouwrle boerderij oveï te nemen vooï kost-

pïrjs . .

zijndei Cc ligging der peïceel-en en gêbourr,,en beooeld onder
subi IrZ en 3 ean parti;en vo1.doenrle bekend.-i-----
De juiste opmeting ervan zaT geschieden door een lendmeter
van het kadasterrpartijen zijn intus*cchen narlrukkelijk over-
eengekorren dat eventueel grootere of, k1-einere uitkomst dier
opmeting vooï geen' cler partfen ee,nig gevolg zeT hebben noch
ten aanzien van de in stand blijving d.ezer overeenkomst ,noch ten a:.Ttziea ven de voreng,enoemrle prijs per raapt

De beteling hicrv.qn geschierlt als het volgt:
F1. .1000.- te betalen vóór of op 28 April LQ?,3. '

Db rgst bij het passee::e,n der 'koopacte.

De kostËn v:in opmeting,,z\V! ''ooï rekenj-ng vgn de verkoopster j
a.lle and.ene kosten vallende of te vallen oo dczen koop en i
verkoop zir: ten laste ven den koopeÍ.----- ---------.1

Aldus gedaan in duplo te onzeï woonplaatse den, 
:

25 April Le23

De kooper: De verkoopster:
tV. t/. fic FJe*rJy,', i'r::'j.;' ,5ic't A,rgl
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N.B. Alles moet v66r l.b 0ctober
met Cien verstende echter: det c1e
i s sohrc:nh*

)-923 lorord en
bocrderij in

o i'n.vÊ Fl:d ,
geï e erlhei C


