#
…vestaden uijtgesondert
Alleenlijck een
ledicant

# dat tot laste
van (de) cooper ingaen
sal, metten coop a
Jaere 1657

# heeft e(nde) bij den
vercooper gepossideert is
1’oock vermogens een
decreet brieff

In manieren ende op conditien. Hier naer verhaelt
heeft Roelant de Bruijn woondende alhier
in den hage vercocht, aen Samuel Salomon Coster mede
woondende alhier, die bekende gecocht te
hebben seeckere huijsinge ende erve, met
allen t geene duerinne aert, ende nagelvast
is, staende ende gelegen aende westsijde
vande wagestraet op ten hoeck vande doorgetrocken veerkaij alhier ter stede
belent ten oosten, ende zuijden, de heerestrate, mitsgaders ten westen ende noorden,
de E(dele) Heere [naam is niet ingevuld] de Wilhem Raetsheer
van sijne hoocheijt den heere prince van
Orangni ende van(de) Rade , ende Leenhove
Van Brabant alhier inden hage. Wesende vrij
sonder ijets daer op staende, anders dan den heer
zijn recht; welcke huijsinge, ende erve, den
cooper aenvaerde zal op meij toecomende
deses jaers 1657. soo t selve ter voorss plaetse
staende en leggende mitsgaers bij den
vercooper gepossideert is, voorts metsoodanige
gerechticheden, dominerende ende lijdende
servituijten, vrij van eijgen oft gemeene muijren
lichte drop waterloosinge ende andersints
als ’t voors’s huijs ende erve hebbende in
ende eenichsints subject soude mogen sijn
stootende t selve dienaengaende mettevoet
sonder dat den vercooper gehouden salwesen
eenige speciale waerborge te stellen
niettegenstaenden eenige costumen ter contrarie

maer heeft belooft als hij belooft bijdesen
’t meergenoemde huijs ende erve te vrijen
ende waeren onder verbant van zijn vercopers
persoon, ende goederen uijtgesondert
tot subjectie van allen rechten ende rechteren
ende specialijck den hove van hollant
ende mettemin leveren bij willich decreet
van selven hove ofte gerechte deser stede
tot optie, ende costen van cooper sonder nochtans
onder prete het decreet niet en soude
moge wesen geinterponeert, de penningen te
moge onderhouden nochte de betalingen te
dilaijen voor de coop van welcke huijsinge
ende erve, den cooper aenden vercooper belooft
heeft, als hij belooft bij desen, de somme
van tweeduijsent vierhondert gulden tebetalen
gereet neffens de opdrachte ende aenvaer
dingen, die geschieden sal meij 1657 voorn(oem)t
de somma van thien hondert gulden meij
1658 de somma van tweehondert gulden
voorts alle jaers ende meijdagen daer aen
volgende gelijcken twee hondert gulden wel
meerder maer niet minder telckens met
de renten tegens vier ten hondert int jaer
naer advenant het resterende capitael
ingaende meij 1657 meergenoemt ende
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geduerende totte effectule voldoeninge der
voors belooftde cooppenningen toe alles vrij
suijver gelt sonder eenige cortinge te doen
datwijders den cooper alles sal mod.. drag..
ende betalen t geheele recht vanden 40ste e(nde)
80ste penning t maecken vande brieven
ende anderen oncosten die ter seacke van desen
coop gegeven sullen moeten worden Laetstel(ijk)
dat op meij 1657 voors verleden sullen
werden, wettelijcken opdracht ende schult
brieven met Insertie indeselven schult
brieff van het speciale verbant van’t
voorn v(er)cochte huijs ende erve noopende
de resterende ofte onbetaelde cooppenningen
ende de rente vandien alles in ordinaris forma
alle t geene voorss is. den cooper ende vercooper
belooven punctuelijck naer te comen ende
te achtervolgen onder verbant als vooren
aldus gedaen ende gepasseert in s’graven
voor mij Pieter van Groenenvelt openbaer
notaris bij den hove van Hollant geadmitteert
in s’gravenhage residerende opten 26e
jan 1657 Ter presentie van
Mons(enjeu)r Pieter Walenburch ende
Dirck Ponse van Slingerlant als getuijgen.
Pie Walenb:

Bij mijn Roelant de Bruij

Dirch Ponse
Van Slingerlant

Salomon Coster van
Haerlem
Tenoirconde
……………………………………….
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