
no 10 Koopcontract. 

De ondergetekende Mr. C. Hiddingh, Consul Generaal van den Oranje Vrijstaat, 
wonende te Arnhem, verklaart bij dezen te hebben verkocht aan de Maatschappij van 
Weldadigheid te Frederiksoord voor de som van driehonderdzesentachtig gulden 
vijftig cent, waarvoor bij dezen door den verkooper finaal en zonder enige reserve 
wordt gequiteerd, de navolgende onroerende goederen, staande en gelegen te 
Vledderveen, gemeente Vledder en kadastraal in die gemeente bekend als volgt: 
sectie C no. 409 veen, groot 74 Roeden, sectie C no. 410 bouwland, groot 66 
Roeden 30 El, sectie C no. 411 huis en erf, groot 23 Roeden 50 El, door den 
verkooper aangekocht van Daniel Hulst te Vledderveen, krachtens processen-verbaal 
van voorlopige en bepaalde toewijzing, gehouden te overstaan van de Notaris A.J.C 
Tellegen te Smilde den 19 Januarij en 2 Februarij 1866, behoorlijk geregistreerd en 
overgeschreven ten kantore van hypotheken te Assen den 22 Maart 1866 deel 288 
No. 57 Dagregister Deel 22 No. 737; zullende de aanvaarding van het gekochte zijn 
dadelijk en de kosten van registratie en overschrijving dezer acte voor rekening zijn 
vcan de kooper. 
 
En verklaart de medeondergetekende Cornelis Johannes Marinus Jongkindt Coninck, 
in qualiteit van Directeur der Maatschappij van Weldadigheid en als zodanig volgens 
de Statuten der Maatschappij die Maatschappij goedgekeurd vertegenwoordigende, 
den gezegden koop en verkoop onder de bovengemelde voorwaarden aan te nemen. 
Aldus op den Zevenden October 1800zevenenzestig opgemaakt en door den 
verkooper en den Directeur der Maatschappij van Weldadigheid ondertekend tere 
respectieve woonplaatsen van partijen.  
        C. Hiddingh 
        C.J.M. Jongkindt Coningh
  
No. 2186 
Geregistreerd te Meppel den tienden October 1800 zevenenzestig deel 37 folio 78, 
verso vak 2 een blad met een renvooi. Ontvangen voor regt f. 15,60, voor 38 
opcenten f. 5,93 te zamen een en twintig gulden drie en vijftig cent f. 21,53. 
        De Ontvanger 
        Hemles  
 
Regt      f. 1,95 Overgeschreven ten kantore van Hypotheken  te Assen den  
Zegel     “  =,315 negentienden October 1800 Zevenenzestig deel 310 nummer  
38 opc   “  =,86 77, dagregister deel 24 nummer 304, ontvangen drie gulden  
Salaris   “  =,52 vierenzestig en een halve cent. 
            –--------- 
       3,645      De bewaarder, 
        Winter  

 


