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Lecien den achtsten bepteiaber neLentienhondera, acht en

twintigzijn voor iaij JEAN BTARi BOUChR,notarja ter

stanaplats ‘s-Graveage,in tegenwoorø.igheid van de

na te noemen getuigen,verechenen

____________________

cie heeren;

l.Pjeter hendrik Jacobus van der Heem,gepensionneerd.

j:n’-itein der jnfanterie,wonende te ‘sGravejage,n

de Joe.n etsijckertr’:FLt,nO..uer 44;

2.Lieonardus ilheLmu vrin der Heei.a,eerte luitenant

uer infanterie op non activjteit,wonene te ‘s—Graven—

hage,aan de ‘oan ...aetsuijckerstrat,noiier 44 en

3.Jan loemaja,inenieur,wonencie te

ue Larixlaan,noumer 49.

___________________________

i)e coiparanten verklaarden cie hanaelsvennootschap on

der fjrma,ten aoel hebbende het vervaarcigen en hcr

stellen van jnstallatiea,toestellen en onc.erueelen van

inata.1lties en toestellen op electrotechnisch,rdio

te1errisch e r’uiotelephonisoh gebieci,cien hariel

in dergelijke of daarbij betrokken art ikeien,het ver

vaardigen vaii-en den hanciel in e daartoe bcnocd.igcie

n.terja1en en rronustoffen,het verschaffen van advie

zen op liet genoc1.e gebied en het deelneimen in bestaan

de of op te rjcjten zaken,weîicc een reïijk of een aan

verwnt doel beoogen,alles in den ruimsten zin,tus—

schen hen aane.an bij akte aen negen en twintigsten

‘juli ne:entienhonuercL zes en twintig ten overstaan

van muij notaris verlecien oncLer cie firma “Van der Heem

& Bloemsuia”,te hebben ontbonden in dier voege,ciat die

vennootschap op hecien heeft opgehoucien te bestaan en

oncier bena.ling ciat cie vereffening der zaken van de
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ontbonden vennootschap zal geschieden door den eersten

cnpara:’it.

e .coinparant d.e .1eer Jan Bloenasma vrklaarde zijne

toeten4ng te verleenen dat e canparanten sub 1 en

2 genoemd de zaken en den iin ei der ontbonden handels

vennootschap onuer de bovengenoeide firma voortzetten,

aoch zulks buiten eenige aansprakelijkheid, van hem

ciparant en met benaling dvt hij comparant het recht

xieeft oi te vord,eren,a.at met ingang van een Januari

negentienhonuer(i certig net iooru “Bloemawa”uit den

firmanaam verciwij rit.

______________________________

e ciiparanten Sub 1 en 2 genoemi vericlaro.en dat ij

de geelde hun oor den coparant sub 3 genoeuw. ver

leende toesteiiiing anneen en dat zij voornemens ziji

om gerekend van heden af ue zaken en den harKe1 der

ontbonden h «nel sv ennoot schap voor eigen rekening on

der de firma “Van der Heem & ..],oemsma’yoort te zetten.

-e cni,arant de Heer Jani3loejnsnia verklaarde dat hij

van de cipaxanten sub 1 en 2 reno1d en deze coiiparan

ten verklrien dat zij van en ccaparant den Heer Jan

B1ø3i’. ter zke van de tuen hen bestaan hebben.

ue hRnuelsvennootachap onerde firma “Van der Heem &

Bioeinsma njes meer te var.eren heeft of hebben en

dat zij elkamer o.eswege over en weci.er kwiteeren en

dkiargeeren,zonuer eenig voorbeL.oud.

________________

e cnparanten sub 1 en 2 genoec ver±laarden en coJ

parant uen Heer Jan Bloemsma te vrijwaren voor alle

Vord.eringen,welke, derden wegens gezegde bestaan heb

bend.e hanLelsvennootschap tegen hem mochtên instellen.

.ke cnparnten zijn aan üij notaris bekend.
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__________

iaarvan Akte in iinuut.

______________
-

Verleien te ‘ Gravenge ten age en jare in het

hoofd dezer geiiield,in tegenwoordigheid van de Leeren

Lfl Ljth,cajaat-notrjs en -i1iza de .31oojs,

kantoorioop2r.bciuen wonene te ‘3-Graverhage,a1a ge

t igeri.

)niiu.el1ijk na voorlezing i aeze :te uoor de ccp

tenc e iij notaris on..erteekenu.

(geteeiend)v..i.Hea

__________.vn

cier hecna

___________

J..bloeiasma

__________

J.van Ljth

____________-.ue

l31ooii

JE ..3oucher ,nots.

Gereietrcerd te ‘Gra;c-i1iae tien tmber 1900

acht en twintig deel 12 folio 54 no.1134 twee b1acen

twee reuvooien.Qntvngen voor recht een gulden vijf

tig ceft f.1.5G..ie itv:nger 1o.1 (geteekena)Faber.
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