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Te koop in veiling 

Bedrijfsgebouwen, diverse woningen, haven 

en ondergrond. Interessante locatie! 

 

 

 

 

 

 

Adres 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 216, 218,  

220A t/m 220E, 222 en 224 Loosdrecht 

(gem. Wijdemeren) 
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Executoriale verkoop ex artikelen 3:268 BW 

De executoriale verkoop vindt plaats op woensdag 7 december 2017. De 

veiling start om: 

 

09:30 uur Nieuw-Loosdrechtsedijk 224, 1231 LG Loosdrecht   

perceel grond, loods + water, ook (jacht)haven genoemd; 

kadastraal bekend gemeente Loosdrecht, sectie F, nummer 966 

en groot 77 a en 59 ca; kavelnummer: 4734-1; 

 

10:00 uur Nieuw-Loosdrechtsedijk 222, 1231 LG Loosdrecht  

woning + perceel grond; 

kadastraal bekend gemeente Loosdrecht, sectie F, nummer 1401 

en groot 2 a en 27 ca; kavelnummer: 4735-1; 

 

10:30 uur Nieuw-Loosdrechtsedijk 216, 218, 220A, 220B, 220D en 220E,   

1231 LG Loosdrecht 

perceel grond + woonhuis, diverse bedrijfsgebouwen en 3 

woonschuiten + water, ook (jacht)haven genoemd; 

kadastraal bekend gemeente Loosdrecht, sectie F, nummer 1403 

en groot 2 ha, 39 a en 11 ca; kavelnummer: 4736-1; 

 

11:00 uur Combinatie van bovengenoemde veilingen; 

kavelnummer: 4737-1. 

 

Vanaf 09.30 start de veiling, uitsluitend via website: https://www.bog-

auctions.com overstaan van één van de notarissen verbonden aan Van der Stap 

Notarissen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.molenbeek.nl/
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Onderhandse bieding 

Potentiele kopers kunnen een onderhandse bieding op het object uitbrengen.  

Onderhandse biedingen dienen schriftelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk 

te zijn en conform de van toepassing verklaarde algemene veilingvoorwaarden 

en bijzondere veilingvoorwaarden. De executerend hypotheekhouder is niet 

gehouden op onderhandse biedingen in te gaan. 

 

De onderhandse bieding dient uiterlijk woensdag 22 november 2017 te 

worden gericht aan mevrouw drs. C.M.P. Poppelaars van Van der Stap 

Notarissen per e-mail: veiling@vdstap.com. Gebruik hiervoor het biedformulier 

‘onderhandse biedingen’ zoals te vinden op www.bog-auctions.com.    

 

De executerend hypotheekhouder geeft geen enkele garantie en aanvaardt 

geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed 

meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft. 

 

Op de veiling zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden met internetbieden 

2015 (AVVI 2015) en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke zijn 

gepubliceerd op https://www.bog-auctions.com en zijn op te vragen bij 

mevrouw drs. C.M.P. Poppelaars van Van der Stap Notarissen per e-mail: 

veiling@vdstap.com  

 

Belangrijke data  

22 november 2017, 23.59 uur: laatst mogelijk tijdstip voor het indienen van 

een onderhandse bieding. 

7 december 2017, vanaf 09.30 uur: openbare veiling van het registergoed. 

 

Borg  

Een Geregistreerde dient uiterlijk op 5 december 2017 voor 12.00 uur een borg 

ad € 50.000,00 te hebben gestort op IBAN-rekeningnummer 

NL43ABNA0458811629 ten name van Derdengelden Van der Stap Notarissen 

B.V. onder vermelding van; ‘18007 / ‘gebruikersnaam website BOG Auctions’. 

Een Geregistreerde krijgt pas biedtoegang na het storten van de borg. Voor 

meer informatie wordt verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden.  

 

http://www.molenbeek.nl/
mailto:veiling@vdstap.com
http://www.bog-auctions.com/
mailto:veiling@vdstap.com
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Inzetpremie  

De inzetpremie (plokgeld) voor het object bedraagt 1% en wordt in rekening 

gebracht bij de verkoper.  

 

Veilingkosten  

De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden 

gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op 

www.bog-auctions.com. 

 

Betaling koopsom en kosten 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1.b. van de AVVI 2015 dienen de 

koopsom en de overige in artikel 10 AVVI 2015 bedoelde kosten en lasten 

uiterlijk 6 weken na de gunning te worden voldaan.  

 

Omgevingsfactoren 

Loosdrecht is een dorp in de gemeente Wijdemeren, in de Nederlandse 

provincie Noord-Holland. Loosdrecht bestaat uit twee delen, namelijk Oud-

Loosdrecht (circa 1350 inwoners) en het grotere Nieuw-Loosdrecht (circa 5750 

inwoners). 

Loosdrecht is vooral bekend als watersportdorp ten westen van Hilversum met 

vijf aan elkaar verbonden recreatieplassen. De Loosdrechtse Plassen zijn in de 

16e eeuw uit veengebied door turfwinning ontstaan. 

Loosdrecht was oorspronkelijk ook een gemeente. Bij de gemeentelijke 

herindeling van 2002 werd de Utrechtse gemeente Loosdrecht met de Noord-

Hollandse gemeenten Nederhorst den Berg en 's-Graveland samengevoegd tot 

Wijdemeren. Loosdrecht werd daarbij overgeheveld naar de provincie Noord-

Holland. 

 

 

http://www.molenbeek.nl/
http://www.bog-auctions.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijdemeren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oud-Loosdrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oud-Loosdrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Loosdrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watersport
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hilversum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Recreatieplas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loosdrechtse_Plassen
https://nl.wikipedia.org/wiki/16e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veen_(grondsoort)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vervening
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederhorst_den_Berg
https://nl.wikipedia.org/wiki/%27s-Graveland_(Noord-Holland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijdemeren
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Object 

Het geheel omvat 3 kadastrale percelen met o.a. een woning en 

wooneenheden, bedrijfsruimten, botenloods, aanlegsteigers, (jacht)haven, 

grond en water. 

Het complex is zowel geheel als in gedeelten te koop (zie verkaveling op blad 2 

van deze informatie).  

Niet tot de veiling behoren de woning Nieuw-Loosdrechtsedijk 220 Loosdrecht, 

kadastraal bekend gemeente Loosdrecht, sectie F, nummer 1402 (particulier 

eigendom) en de woonboot plaatselijk bekend Nieuw-Loosdrechtsedijk 220C 

Loosdrecht (particulier eigendom). 

 

 

Kadastrale gegevens 

Adres Gemeente Sectie Nummer Grootte 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 

216, 218, 220 A t/m E  

 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 

222 

 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 

224 

 

Loosdrecht 

 

 

Loosdrecht  

 

 

Loosdrecht 

 

F  

 

 

F 

 

 

F 

 

1403     

 

 

1401 

 

 

  966 

 

2 ha 39 a 

en 11 ca 

 

2 a 27 ca 

 

 

77 a 59 ca  

 
Niet tot het te veilen perceel hoort Nieuw-Loosdrechtsedijk 220 te Loosdrecht, kadastraal bekend 
gemeente Loosdrecht, sectie F, nummer 1402, grootte 2 a 27 ca.  

 

Bestemming 

De bestemming van het perceel is ‘Recreatie-Jachthaven’. Voor de woning geldt 

dat het de bestemming ‘Wonen’ heeft. Voor meer informatie over de 

bestemming verwijzen wij u het bestemmingsplan Tussen De Dijken. U kunt 

deze o.a. opvragen via de website ruimtelijkplannen.nl.  

 

 

 

 

http://www.molenbeek.nl/
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Oplevering 

Het object zal in huidige staat worden opgeleverd. Er zijn géén bouwkundige 

rapportages, meetstaten en/of energieprestatiecertificaten bekend. Het is 

zichtbaar dat de bebouwing op het kadastrale perceel 996 met o.a. een 

Romneyloods en steigers in een matige tot slechte staat van onderhoud 

verkeren. Van de overige bebouwing is geen onderhoudstoestand bekend.  

 

Parkeren 

Op eigen terrein kan voldoende worden geparkeerd. 

 

WOZ waarde en zakelijke lasten 

WOZ-waarde 2016 € 5.297.000,00 

Rioolrecht 2016 € 2.600,00 

Deze bedragen zijn indicatief.  

 

 

 

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen 

Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve bedingen 

en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar de bij deze 

projectinformatie gevoegde de leveringsakten van: 

• 17 oktober 2011 voor wat betreft de kadastrale percelen Loosdrecht, 

Sectie F, nummers 1401 en 1403; 

• 13 mei 2014 voor wat betreft het kadastrale perceel Loosdrecht, Sectie 

F, nummer 966. 

Tevens verwijzen wij u door naar de bijzondere veilingvoorwaarden op de 

website van BOG Auctions. 

http://www.molenbeek.nl/
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Verhuring  

Wat betreft gebruik resp. de verhuring is het volgende bekend: 

Nieuw-Loosdrechtsedijk, 1231 LE Loosdrecht 

huisnr kadastraal 

nummer 

soort object huurder huurbeding 

216 F 1403 woning particulier * neen 

218 ged. F 1403 bedrijfsruimte Navilex neen 

218 F 1403 ligplaats boot VOC Eventim neen 

218-222 F 1403 horeca Hak Horeca i.o. * neen 

218-222 F 1403 bedrijfsruimte Hak Advies * neen 

220A F 1403 woning VOC Eventim * neen 

220B F 1403 ligplaats 

ponton 

geen n.v.t. 

220C F 1403 ligplaats opstal eigendom 

bewoner  

n.v.t. 

220D F 1403 ligplaats met 

woonschuit 

particulier neen 

220E F 1403 ligplaats met 

opstal op palen 

particulier neen 

222 F 1401 woning particulier neen 

224 F   996 jachthaven geen n.v.t. 

 

Bij de namen waar een * achter de naam staat, is het vermoeden dat de 

huurovereenkomst niet meer bestaat en dat er geen huur meer wordt betaald. 

 

Het object wordt onder gestanddoening van de bestaande huurovereenkomsten 

geveild omdat aan de executerend hypotheekhouder niet de bevoegdheid 

toekomt om de bestaande huurovereenkomst(en) te vernietigen met een 

beroep op artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. 

 

Een deurwaarder heeft beslag gelegd op de huurpenningen van Navilex. Het 

openstaande bedrag dat voldaan moet worden ter opheffing van het beslag 

bedraagt volgens opgaaf van de deurwaarder van 8 november 2017: EUR 

23.084,34 en dient door de veilingkoper te worden voldaan. 

 

http://www.molenbeek.nl/
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Verzekering 

Koper dient vanaf de datum van betaling koopprijs eventueel zijn belang te 

verzekeren. 

 

Overdrachtsbelasting / BTW 

Voor wat betreft overdrachtsbelasting en omzetbelasting verwijzen wij u naar 

de bijzondere veilingvoorwaarden, die opvraagbaar zijn bij de notaris en 

gepubliceerd worden op www.bog-auctions.com.  

 

EPC  

Per 1 januari 2015 is bij overdracht van vastgoed als het onderhavige een 

energielabel verplicht. Het al dan niet beschikbaar zijn van bedoeld 

energielabel(s) is de verantwoordelijkheid van de eigenaar.  

 

Notaris/ executerend hypotheekhouder en/of de directiemakelaar aanvaarden 

hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid. De gevolgen van het niet aanwezig 

zijn van energielabel(s) zijn voor rekening en risico van de koper. 

 

Milieu 

Op het kadastraal bericht van het perceel Gemeente Loosdrecht, sectie F, 

nummer 966 (Nieuw-Loosdrechtsedijk 224, 1231 LG Loosdrecht) wordt melding 

gemaakt van een “kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet 

Bodembescherming”. De ons daarop bekende stukken zijn bij deze 

projectinformatie gevoegd.  

 

Voor de kadastrale percelen Gemeente Loosdrecht, Sectie F, nummer 1401 

(woonhuis Nieuw-Loosdrechtsedijk 222) en Sectie F, nummer 1403 (Nieuw-

Loosdrechtsedijk 216-218- 220 A t/m E, bedrijfsgebouwen, loods, woonhuis en 

wooneenheden) is op het kadastraal bericht geen melding gemaakt van 

publiekrechtelijke beperkingen. Navraag van de notaris d.d. 25 september 2017 

bij Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek heeft geen melding 

opgeleverd.  

 

 

 

http://www.molenbeek.nl/
http://www.bog-auctions.com/
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Er is geen andere informatie of er zijn geen onderzoeksrapporten naar asbest- 

of andere milieuomstandigheden bekend, anders dan hetgeen in deze 

projectinformatie is vermeld m.b.t. het kadastrale perceel Loosdrecht, Sectie F, 

nummer 996 (Nieuw-Loosdrechtsedijk 224 Loosdrecht). 

 

Executerend hypotheekhouder/notaris of directiemakelaar aanvaarden geen 

enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid c.q. gevolgen van 

stoffen in of aan het verkochte waarvan volgens de huidige maatstaven 

verwacht mag worden dat deze schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of 

milieu.  

 

Dataroom 

Meer informatie is op te vragen via de Dataroom van Moolenbeek Makelaars. 

De toegangscode is via info@molenbeek.nl op te vragen. 

 

Bijzonderheden 

Ondanks het gegeven dat de inhoud van dit document nauwkeurig is 

gecontroleerd, kan Molenbeek Makelaars geen verantwoordelijkheid nemen 

voor enige geleden schade of verlies als gevolg van welke onjuiste gegevens 

dan ook weergegeven in dit document. Niets van deze uitgave mag worden 

overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke goedkeuring van 

Molenbeek Makelaars. 

 

Nadere inlichtingen over de procedure en voorwaarden worden verstrekt via  

https://www.bog-auctions.com. De executerend hypotheekhouder geeft geen 

enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene 

dat hij terzake het registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege 

blijft. 

 

 

  

http://www.molenbeek.nl/
mailto:info@molenbeek.nl
https://www.bog-auctions.com/auction/lot/XXXX/XXXX
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Nadere informatie en/of bezichtiging 

 

Molenbeek Makelaars B.V.  

Emmalaan 39 

3581 HP Utrecht 

Telefoon 030 – 256 88 11 

 

Regulated by RICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg ons op twitter 

   www.twitter.com/MolenbeekBOG 

 

 

Contactpersonen: 

De heer J.W. (Jan-Willem) van Lieshout, 06 – 21 21 65 66  

De heer C.F. (Coen) Vermeij, 06 - 53 48 11 98 

 

 

http://www.molenbeek.nl/

