
     

De eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan BVA Auctions Real Estate te Amersfoort. Inlichtingen en voorstellen lopen via BVA 
Auctions Real Estate Vastgoed (tel. 033 4600 076). 
 
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door BVA Auctions Real Estate echter 
geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door 
aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen 
van een aanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod 
overeenkomende aanvaarding.  

 
Online openbare veiling, 14 december 2017 om 15:00 uur 

Keulsebaan 503 te Roermond 

 

 
 
Object  Multifunctioneel kantoor/bedrijfscomplex 
   
Inleiding  Openbare verkoping op donderdag 14 december 2017, ’s middags vanaf 15.00 

uur, online veiling via www.bog-auctions.com. 
 

Bezichtiging 
 
 

 Het is mogelijk dit object te bezichtigen 

Contact  Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of neemt u 
contact op met: 
 
BVA Auctions Real Estate                      Van der Stap Notarissem 
Dhr. R. (Richard) Dieteren                      Dhr. mr. M.R.H. (Meindert) Krans 
Kryptonweg 8                                          Postbus 2450 
3812 RZ Amersfoort                               3000 CL Rotterdam 
+31 (0)33 - 46 000 76                            +31 (0) 88 – 188 00 00 
r.dieteren@bva-auctions.com                meindert.krans@vdstap.com 

http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
mailto:r.dieteren@bva-auctions.com
meindert.krans@vdstap.com
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Veilinggegevens 
 
Veiling  Online openbare veiling in opdracht van de curator 

 
De openbare veiling vindt plaats op donderdag 14 december, ’s middags vanaf 
15.00 uur, online (bij inzet en afslag)  
via https://www.bog-auctions.com/auction/index/4776. 
 
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene 
Veilingvoorwaarden met internetbieden voor Vrijwillige Veilingen 2013 (“AVVIVV 
2013”) en de vastgestelde veilingvoorwaarden welke gepubliceerd worden op: 
www.bog-auctions.com. 
 

   
Onderhandse bieding  Het is niet mogelijk een onderhandse bieding uit te brengen 

   
Inzetpremie 
 
 

 De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en 
wordt in rekening gebracht bij de koper. Lees verder de veilingvoorwaarden voor 
de exacte regeling. 
 

Gunning  De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal 
zich hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken. 

   
Veilingkosten  De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd 

in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.  
   
Overdrachtsbelasting  Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 

overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. 
   
Garanties 
 
 
 
Zendmast 
 
 
 
Zichtbare gebreken 

 Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan 
wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. 
 
Op het dak staat een zendmast waarbij er een huurovereenkomst is gesloten 
met T-Mobile. De huurprijs bedraagt € 4.200,- excl. BTW per jaar. De 
huurovereenkomst is terug te vinden in de dataroom.  
 
Er zijn een aantal zichtbare gebreken geconstateerd.  

- Er zijn lekkages aanwezig in het gebouw. Zie pagina 1 van ‘waargenomen 
mankementen’.  
- Een (groot) deel van het oude kantoorgebouw is (zwaar) beschimmeld. Zie 
pagina 2-5 van ‘waargenomen mankementen’. 
- Een ruit in het dak bij de entree heeft een klein gaatje.  

- Bij de grote bedrijfshal zijn uitwerpselen van ratten aangetroffen. 
   
Bijlagen  - Kadastrale kaart 

 

https://www.bog-auctions.com/auction/index/4776
http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
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Objectgegevens  

Omschrijving  Een object bestaande uit twee bedrijfscomplexen. Een relatief nieuw 
kantoorcomplex van circa 850 m² verdeeld over 4 verdiepingen en een 
achtergelegen complex met circa 2.200 m² kantoorruimte verdeeld over 2 
verdiepingen en circa 1.000 m² bedrijfsruimte verdeeld over 1 bouwlaag. 
Het nieuwere kantoorcomplex is afgewerkt met aluminium deuren en kozijnen 
met dubbel glas en lichtstraten van polyester beplating. 
Het achtergelegen complex is afgewerkt met aluminium deuren en kozijnen 
met deels enkele, deels dubbel glas en systeemplafonds met ingebouwde 
armaturen, uitgevoerd met zowel gemetselde scheidingswanden als 
systeemwanden. De bedrijfsruimte is voorzien van overheaddeuren, stelen 
roldeuren (zowel elektrisch als met de hand te bedienen) en kabelgoten.. 

   
Huurgegevens   Het object is thans in onverhuurde staat.  
 
Parkeren 
 

  
Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig op eigen verhard terrein. 

Locatie en 
Bereikbaarheid 

 Dit riante object is gelegen aan de rand van het bedrijventerrein Roerstreek. 
Met de auto goed bereikbaar via de Keulsebaan als ontsluitingsweg van het 
bedrijventerrein en een directe aansluiting op de A73 via de nieuwe 
Oosttangent. 
 

Metrages  Complex 1 Kantoorruimte circa 850 m²  
Complex 2 Kantoorruimte circa 2.200 m²  
Complex 2 Bedrijfsruimte circa 1.000 m²  
TOTAAL circa 4.050 m²  
Achter terrein (deels verhard) circa 9.000 m²  
 

   

Milieu  Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper 
heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het 
verkochte (1995) is niet uit te sluiten dat er asbesthoudende materialen zijn 
verwerkt in het dak. Visuele inspectie heeft inmiddels uitgewezen dat het dak 
deels is bedekt met asbesthoudend materiaal. Zie hiervoor de bijlage 
‘waargenomen mankementen’.  
Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen 
komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.  

 
Energielabel 

  
Er is een energielabel (D) va n het object aanwezig.  
 

Bestemming  Het object valt binnen het vigerend bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinzone 
Roerstreek', vastgesteld op 27 juni 2013. Op grond van de planvoorschriften 
luidt de bestemming ‘Bedrijventerrein en Waarde’. Koper dient zelf bij de 
gemeente Roermond te verifiëren of voorgenomen bedrijfsactiviteiten vallen 
binnen het vigerend bestemmingsplan. 
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Foto’s 
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Antenne T-Mobile     Asbest dak beplating 
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Kadastrale kaart E 4803   
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Disclaimer  BVA Auctions Real Estate is door de “Verkoper” aangesteld als haar 

exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (online) verkoop van het 
onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de Keulsebaan 503 te Roermond (de 
“Transactie”). BVA Auctions Real Estate is door de Verkoper geautoriseerd, 
uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Verkoper, om namens de 
Verkoper deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen 
aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële 
Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te 
assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en 
de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van 
de Verkoper en/of BVA Auctions Real Estate tot het aangaan van de 
Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te 
brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele 
investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te 
hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te 
overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke 
Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, 
fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentieel 
Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie 
zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders 
overeengekomen.  
 
De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de 
Transactie. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van 
alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te 
beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Verkoper en BVA 
Auctions Real Estate en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de 
aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten 
expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit 
deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie 
verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies 
hierin. Specifiek wordt er door de Verkoper en/of BVA Auctions Real Estate 
geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid 
van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, 
vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal 
onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten 
onderzoeken en evalueren. Noch de Verkoper, noch BVA Auctions Real 
Estate hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de 
Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige 
onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen 
blijken.  
 
BVA Auctions Real Estate treedt met betrekking tot de Transactie op als 
exclusief adviseur van de Verkoper en zal derhalve andere partijen 
(onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie 
hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie 
tot de Transactie.  
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