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VEILINGGEGEVENS 

Keulsebaan 503 te Roermond 

 

De in deze Veilinggegevens gebruikte definities hebben dezelfde betekenis als de overeenkomstige 

begrippen gedefinieerd in de AVVIVV 2013. De Veilinggegevens van de Veiling van het 

Registergoed zijn de volgende:  

 

Veilingnotaris. 

 

een van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen B.V., statutair gevestigd te Rotterdam 

en kantoorhoudende aan het Weena 690 te Rotterdam en de Jansbuitensingel 29 te Arnhem; 

 

Registergoed. 

 

het perceel grond met het daarop gelegen kantoorgebouw, plaatselijk bekend Keulsebaan 503 te 

Roermond, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie E, nummer 4803 en 5868, groot een 

hectare en vierentwintig are respectievelijk twintig are en zestig centiare, van welke kadastraal 

percelen nummer 4803 geheel belast is met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b 

Belemmeringenwet privaatrecht ten behoeve van de gemeente Roermond en gedeeltelijk belast is 

met een opstalrecht voor nutsvoorzieningen ten behoeve van Enexis B.V.  

 

Verkoper. 

 

de heer mr. C.F.W.A. Hamm, kantoorhoudende te (3012 CN) Rotterdam aan het Weena 614, in zijn 

hoedanigheid van curator in het faillissement van Imtech Building Services B.V., statutair gevestigd 

te Capelle aan den IJssel. 

 

Veilingperiode. 

 

De Veiling vindt plaats op 14 december  2017 via de Website bij opbod van 15:00 tot 15:15 uur 

(behoudens verlenging) en bij afslag 5 minuten na het einde van de Veiling bij opbod.  

 

Website. 

 

www.bog-auctions.com  

 

Bieden voor een ander. 

 

De Bieder heeft niet het recht te verklaren dat hij een Bieding namens een ander heeft uitgebracht. 

 

Inzetpremie. 
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De inzetpremie bedraagt één procent (1%) van de hoogte Bieding bij de Inzet. De Inzetter die tevens 

de Koper is heeft geen recht op de inzetpremie. De Inzetter heeft geen recht op de inzetpremie als de 

Verkoper niet overgaat tot Gunning. 

 

Termijn van Beraad. 

 

De Termijn van Beraad eindigt tien (10) werkdagen na de dag van de Veilingperiode. 

 

Tegenstrijdigheid. 

 

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Veilinggegevens en de AVVIVV 2013 zal hetgeen in deze 

Veilinggegevens is bepaald prevaleren. 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de AVVIVV 2013 en het Koopcontract zal hetgeen in het 

Koopcontract is bepaald prevaleren. 

 

Beperking aansprakelijkheid Van der Stap Notarissen B.V. 

 

De aansprakelijkheid van Van der Stap Notarissen B.V., haar werknemers en aan haar verbonden 

notarissen voor schade die geleden wordt ten gevolge van enig handelen of nalaten van Van der Stap 

Notarissen B.V., haar werknemers en/of aan haar verbonden notarissen, is beperkt tot het bedrag dat 

in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Van der Stap Notarissen B.V. afgesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen 

risico volgens de betreffende polis.  

 

 


