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Online executieveiling, donderdag 21 december 2017 om 11.00 uur 

Spoorlaan Noord 17-17a, 5121 WV  Rijen 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Object  De twee appartementsrechten onder meer rechtgevende op het uitsluitend 

gebruik van het garagebedrijf met showroom, kantoor, werkplaats, opslagruimte, 
bedrijfswoning, verhard en omheind buitenterrein, ondergrond, erf en alles wat 
naar verkeersopvatting daar van deel uitmaakt. 

   
Inleiding  Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op donderdag 21 december 

a.s. ’s ochtends vanaf 11.00 uur, online veiling via www.bog-auctions.com, ten 
overstaan van één van de notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann 
N.V. 

   
Bezichtiging  Bezichtigingen zijn niet mogelijk, er zal nog een openstelling plaatsvinden voor 

de veilingdatum.  

   

Contact  Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of neemt u 
contact op met: 
 
Van de Zande Makelaardij         CMS Derks Star Busmann N.V. 
De heer J.A. Brands                                           notaris mr. I.M.B. Balvert 
0416-333059                                            
bog@zande.nl 
 
 
 

Dit dossier is in behandeling bij: 
mr. M.N.A. van Oort-Albersen 
T: 020-3016283 
E: maaike.vanoort@cms-dsb.com 

 

http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
mailto:bog@zande.nl
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Veilinggegevens 
 
Veiling  Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’) 

 
De openbare veiling vindt plaats op donderdag 21 december 2017, ’s ochtends 
vanaf 11.00 uur, online (bij inzet en afslag) via https://bog-auctions.com, ten 
overstaan van één van de notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann 
N.V. 
 
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene 
veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere 
veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris 
en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com. 
 

   
Onderhandse bieding  Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. 

De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 06 
december om 23.59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te 
worden gericht (CMS Derks Star Busmann N.V. t.a.v. mr. I.M.B. Balvert, 
Newtonlaan 203 te 3584 BH Utrecht), of per email: maaike.vanoort@cms-
dsb.com) 
 
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: 
www.bog-auctions.com.  
 
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 
3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan. 

   
Inzetpremie 
 
 

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

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. Voor een verdere specificatie wordt 
verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden, welke opvraagbaar zijn bij de 
notaris en gepubliceerd op www.bog-auctions.com  

   
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. 

   
Bijlagen  - Kadastrale kaart 

- Fotoblad  
 

https://bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
mailto:maaike.vanoort@cms-dsb.com
mailto:maaike.vanoort@cms-dsb.com
http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
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Objectgegevens  
 
 
Omschrijving  Het bedrijfspand aan de Spoorlaan Noord 17-17a is verdeeld over een 

bedrijfshal met kantoren op de begane grond en verdieping met een totale 
grootte van ca. 495 m². Er zijn voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. 

   
Huurgegevens   De bedrijfsruimte is (mogelijk) verhuurd. Het is ons onbekend of de 

bedrijfswoning is verhuurd, het huurbeding is niet ingeroepen. Ter zake de 
gebruikssituatie van het te veilen object wordt verder verwezen naar de 
bijzondere veilingvoorwaarden, welke opvraagbaar zijn bij de notaris en 
gepubliceerd op www.bog-auctions.com  

   
Locatie  Het object is gelegen nabij het centrum van Rijen grenzend aan de spoorlijn 

Tilburg-Breda. 
 

   

Indeling   Kantoor begane grond: entree, toilet, kantoorvertrekken, was- en kleedruimte, 
toiletgroep, (bedrijfs)woning op de eerste etage bestaand uit diverse kamers, 
open woonkamer met keuken en kantoorruimten. De woning heeft geen 
zelfstandige opgang. 
 

   

Voorzieningen  Diverse voorzieningen aangebracht door de huurder(s). Omheind buitenterrein 
en geheel bestraat. 

 
Bouwjaar  Omstreeks 1975. 

   
Bouwaard  Systeembouw, betonnen vloeren, stalen constructie, aluminium kozijnen, 

platdak met bitumendakbedekking.  
   
Milieu 
 
 

 Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper 
heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren.  

   
Ondergrondse tank   Voor zover aan verkoper bekend is/zijn in het object geen ondergrondse tank(s) 

voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.  
   
Bestemming 
 
 
 
 
 
 
Bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 

 Het ter plaatse vigerende bestemmingsplan is Woongebied Rijen wat is 
vastgesteld op 4 februari 2013. Het object heeft de enkelbestemming bedrijf 
gekregen met een functie aanduiding specifieke vorm van bedrijf – 
garagebedrijf alsmede een is bedrijfswoning toegestaan. Een kopie van dit 
bestemmingsplan is de downloaden via de site www.bog-auctions.nl  
 
 
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 
 
 

http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.nl/
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Kadastrale 
omschrijving 

 
 
 
 
 
 
A. Het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend 
gebruik van de bedrijfsruimte en bedrijfsterrein op de begane grond met verder 
toebehoren, plaatselijk bekend Spoorlaan Noord 17, 5121 WV Gilze en Rijen, 
kadastraal bekend gemeente Gilze en Rijen, sectie A, complexaanduiding 
8455, appartementsindex 1,  
uitmakende het driehonderdvijftig/zeshonderdvijfenveertigste (350/645) 
aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de bedrijfsruimte met 
bedrijfswoning, bedrijfsterrein, erf en verder toebehoren, staande en gelegen 
aan de Spoorlaan Noord 17 te Gilze en Rijen, ten tijde van de splitsing in 
appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Gilze en Rijen, sectie A, 
nummers 7617, 7734 en 7735, respectievelijk groot acht are tachtig centiare, 
twee are zesentachtig centiare en drie are vierendertig centiare, alzo tezamen 
groot vijftien are; 
 
B. Het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend 
gebruik van een hal en trapopgang op de begane grond alsmede een 
bedrijfswoning op de eerste verdieping en verder toebehoren, plaatselijk 
bekend Spoorlaan Noord 17 A, 5121 WV Gilze en Rijen, kadastraal bekend 
gemeente Gilze en Rijen, sectie A, complexaanduiding 8455, 
appartementsindex 2,  
uitmakende het tweehonderdvijfennegentig/zeshonderdvijfenveertigste 
(295/645) aandeel in voormelde gemeenschap. 
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Foto’s 
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Kadastrale kaart 
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Disclaimer  Van de Zande Makelaardij is door BANK (de “Executant”) aangesteld als 

haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) 
verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de Spoorlaan Noord 
17-17a te Rijen (de “Transactie”). Van de Zande Makelaardij is door de 
Executant geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de 
Executant, om namens de Executant 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 Executant en/of Van de Zande 
Makelaardij 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 Executant en Van de 
Zande Makelaardij 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 Executant en/of Van de Zande Makelaardij 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 Executant, noch Van de Zande 
Makelaardij 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.  
 
Van de Zande Makelaardij treedt met betrekking tot de Transactie op als 
exclusief adviseur van de Executant 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.  

 


