17 februari 1826

6336-26
Van Goor Hinloopen Zaandam

OBLIGATIE No 26
Voor Cornelis Hinloopen, openbaar
notaris in de residentie van Zaandam, provin
cie Noordholland is gecompareerd:
Jan Kan, van beroep biersteker, wonende
te Zaandam in het eerste canton op het Zonne
wijzerspad in nummero negenhonderd drieëndertig,
dewelke ter zake van geleverde bieren en geleen
de gelden, erkende wel en deugdelijk schuldig te
zijn aan de heer Jan Bussemaker, koopman
en bierbrouwer, te Deventer woonachtig, de
somma van driehonderddertig gulden,
welke schulderkenning door mij, notaris,
voor en ten behoeve van de genoemde heer
Jan Bussemaker wordt geaccepteerd.
En verklaarde den comparant debiteur
de voorß somma van driehonderddertig
gulden aan den genoemde heer Jan Bussemaker of den wettigen houder van de gros
se dezer te zullen terugbetalen en voldoen
ten allen tijden wanneer zulks door dezelve
heer Jan Bussemaker of deszelfs regt ver
kregen hebbende, zal worden gevorderd, mits
drie maanden te voren behoorlijk gewaar
schouwd zijnde.
Tot securiteit der voldoening van de
voorgemelde som van driehonderdder
tig gulden verklaarde de comparant de
belend speciaal te verbinden en verhy

pothequeeren een woonhuis en café bekend
met nummer negenhonderdeenendertig, staan
de en gelegen te Zaandam in het eerste canton
vooraan op het Zonnewijzerspad, belend ten
oosten de dijksloot en ten westen Teeuwis Jansz. Keijser.
Hetzelve tellende ten bedwang en executie als
naar rechten.
Verkiezende den comparant debiteur om deze
ter executie te leggen domicilium ten zijnen genoem
de woonhuize, hoewel hij na dato dezer van woon
plaats zoude mogen veranderen met belofte om
den gehelen inhoude dezer acte getrouwelijk te
zullen naar komen, onder verband van alle zijne
overige tegenwoordige en toekomende goederen
met afstand doening van alles wat met deze
tegenwoordige strijdig zoude mogen zijn. En
zal van deze acte grosse executoriaal worden
uitgeleverd ten kosten van den comparant de
biteur, door welke tevens het regt wegens de
ze acte verschuldig, gedragen zal worden.
Gedaan en gepasseerd te Zaandam
ten kantore van mij, notaris, in tegen
woordigheid van Dirk Buijs, penning
meester van de polder Westzanen en Pieter Lou
rensz. Kist, schilder en glazenmaker, beiden
wonende te Zaandam, als verzogte getuigen,
den zeventiende februarij achttiendhonderd zes
en twintig. En hebbende comparant de getui

gen en mij, notaris na gedane voorlezing de
minute, welke in de bewaaring van mij, nota
ris gebleven is, behoorlijk getekend.
Jan Kan
Dirk Buijs
P.Kist
C. van Goor Hinloopen
Notaris
Geregistreerd te Zaandam den zeventiende februarij 1800 zes en
Twintig Deel 12 F⁰ 126 R:afd 6:7
2 percent van ƒ 330,-- of ƒ 700 is
ƒ 14,-13 pct is
1,82
15½ pct is
2,17
ƒ 17,99 of ƒ 8,50
ontvangen met de verhogingen acht guldens en vijf
tig centen Goedgekeurd en doorgehaald. T??
H.H. Smitt

