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Veilinginformatie  

HAAKSBERGEN 

Spoorstraat 34 en 34a 

Kalter 7 en 9 

Mr. Eenhuisstraat 21  
 

Inleiding   

Makelaarskantoor Mulder ten Kate Vastgoed is door de RABOBANK aangesteld als haar exclusieve 

adviseur ten aanzien van de verkoop van het navolgende onroerend goed aan de onderstaande 

adressen: 

 

Veilinginformatie  
 

Spoorstraat 34 en 34a / Kavelnummer: 4691-1 

Start veiling  14-11-2017  14:00 uur 

Sluiting opbieden 14-11-2017  14:15 uur 

Start bieden op afslag 14-11-2017  14:20 uur 

 
Kalter 7 en 9 / Kavelnummer: 4692-1 

Start veiling  14-11-2017  14:30 uur 

Sluiting opbieden 14-11-2017  14:45 uur 

Start bieden op afslag 14-11-2017  14:50 uur 

 
Mr. Eenhuisstraat 21 / Kavelnummer: 4693-1 

Start veiling  14-11-2017  15:00 uur 

Sluiting opbieden 14-11-2017  15:15 uur 

Start bieden op afslag 14-11-2017  15:20 uur 

 

Het registergoed Kalter 7-9 en Mr Eenhuisstraat 21 worden geveild om 14.30 uur, 15.00 uur en  

om 15.30 uur in combinatie. 

 

Kijkdag  
U kunt  de objecten bezichtigen op maandag 13 november tussen 13.00 en 14.00 uur. 
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Spoorstraat 34 en 34a  

 
Omschrijving  

De winkelruimte (twee zelfstandige winkels alsmede een bovenwoning, plaatselijk bekend als 

Spoorstraat 34/34A te 7481 HZ Haaksbergen.  

 

Kadastraal bekend 

kadastraal bekend als gemeente Haaksbergen, sectie K, nummer 6485 

 

Oppervlakte 

Circa negen are en negentig centiare  

 

Bijzonderheden 

De linkerhelft is tot en met 28 februari 2018 verhuurd aan Takko. Volgens verkregen informatie is 

er een principe-akkoord met deze huurder voor verlenging van 5 jaar, huurprijs € 55.000,- per jaar 

(te vermeerderen met BTW). 
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Vervolg Spoorstraat 34 en 34a  
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Plattegrond winkels Spoorstraat 34, 34a 
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Plattegrond bovenwoning Spoorstraat 34, 34a  
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Kalter 7 en 9 

 
Omschrijving 

Het (onder)appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de winkelruimte met 

toebehoren gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend Kalter 7-9 (blijkens kadastraal bericht 

object bekend als Mr. Eenhuisstraat 7) te 7481 LM Haaksbergen, kadastraal bekend als gemeente 

Haaksbergen, sectie K complexaanduiding 5398A, appartementsindex 6 uitmakende  het 

vierhonderd vijf/eenduizend vierhonderd vijfendertigste (405/1.435e) aandeel in de gemeenschap 

bestaande uit het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van 

de winkelruimten met toebehoren gelegen op de begane grond aan de Kalter en de Mr 

Eenhuisstraat te Haaksbergen, ten tijde van de ondersplitsing in appartementsrechten kadastraal 

bekend gemeente Haaksbergen sectie K, complexaanduiding 5398A, appartementsindex 1, 

uitmakende het twee/vijfde (2/5e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit  de grond 

met het daarop gestichte appartementengebouw aan de Kalter en de Mr Eenhuisstraat te 

Haaksbergen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten. 

 

Kadastrale gegevens 

kadastraal bekend als gemeente Haaksbergen sectie K, nummer 5391 

 

Oppervlakte 

Circa zeventien are en tweeënnegentig centiare  
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Plattegrond de Kalter 7 en 9 
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Mr. Eenhuisstraat 21 

 
Omschrijving en kadastrale gegevens 

De (onder)appartementsrechten, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de winkelruimte met 

toebehoren gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend Mr  Eenhuisstraat 21 (blijkens 

kadastraal bericht object bekend als Mr. Eenhuisstraat 9 en 21) te 7481 LM Haaksbergen, 

kadastraal bekend als gemeente Haaksbergen, sectie K, complexaanduiding 5398A, 

appartementsindices 7, 8, en 9 uitmakende respectievelijk het eenhonderd 

eenenvijftig/eenduizend vierhonderd vijfendertigste (151/1.435e) aandeel, het  eenhonderd 

negenenveertig/eenduizend vierhonderd vijfendertigste (149/1.435e) aandeel in de gemeenschap 

en  het eenhonderd tweeënzeventig/eenduizend vierhonderd vijfendertigste (172/1.435e) aandeel 

in de sub (I) omschreven gemeenschap. 

 

Oppervlakte 

Circa vier are en zestig centiare   
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Omgevingsfoto’s Mr. Eenhuisstraat en de Kalter  
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Kaart 
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Aanvullende informatie 

Overdrachtsbelasting   

Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. 

 

Zakelijke lasten zullen tussen verkoper en koper niet verrekend worden 

Verkoper staat er niet voor in dat er geen afwijkende afspraken met de huurder of een derde zijn of 

worden gemaakt. Verkoper staat er eveneens niet voor in dat de verplichtingen die voortvloeien uit 

de huurovereenkomst volledig en/of regelmatig worden nagekomen. 

Een eventueel door de huurder gestorte waarborgsom zal tussen verkoper en koper niet verrekend 

worden. 

 

De servicekosten en lopende huurtermijn zullen tussen verkoper en koper niet verrekend worden. 

 

Garanties   

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. 

 

Milieu   

Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen 

asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het verkochte is niet uit te sluiten 

dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen zijn verwerkt. 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. 

 

Bijzonderheden   

Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat of een daaraan 

gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar 

ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en 

maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten. 

Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de 

normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het 

verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal 

bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico 

dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient 

genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen 

alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het 

verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) 

gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan. 
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Voor nadere informatie en/of bezichtigingen kunt u een afspraak maken met: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bezoekadres : Kerklaan 14, Apeldoorn 

Postcode : 7311 AE Apeldoorn 

Telefoon : 055 – 30 31 900 

Email 

Website 

: info@muldertenkate.nl  

: www.muldertenkate.nl 

mailto:info@muldertenkate.nl
http://www.muldertenkate.nl/
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Disclaimer   

Makelaarskantoor Mulder ten Kate Vastgoed (“Makelaarskantoor”) is door de RABOBANK 

aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de verkoop van het onroerend goed (de 

“Transactie”). Mulder ten Kate Vastgoed is door de RABOBANK geautoriseerd, uitsluitend in de 

capaciteit als adviseur, om namens de RABOBANK 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 RABOBANK en/of Mulder ten Kate Vastgoed 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 RABOBANK 

en Mulder ten Kate Vastgoed 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 RABOBANK en/of Mulder ten Kate Vastgoed 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 RABOBANK, noch Mulder 

ten Kate Vastgoed 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.  

 

Mulder ten Kate Vastgoed treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de 

RABOBANK 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. 

 
 


