
 

 

 
 

 

Online executieveiling (ex art. 3:268 BW Juncto 3:254 BW) 21 december 2017 

  

 DRIE MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS 

 GELEGEN NABIJ A28 

 ONLINE EXECUTIE VEILING 

 

 

TE KOOP 
AG BELLSTRAAT 45-
01, 45-02 en 45-03 
HOOGEVEEN 
 

 



 

 

 

Executieveiling (ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW) 

Op donderdag 21 december 2017 zal opvolgend vanaf 14:30 uur online uitsluitend via de 

website www.bog-auctions.com ten overstaan van notaris mr. M.J.A. Laenen, verbonden aan 

DLA Piper Nederland N.V. te Amsterdam, krachtens de artikelen 3:268 juncto 3:254 van het 

Burgerlijk Wetboek, in het openbaar in één zitting bij opbod en afslag, executoriaal worden 

verkocht: 

Registergoed 1: 

Het bedrijfspand met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend A G Bellstraat 45 

01 te 7903 AD Hoogeveen (bron: BAG viewer), kadastraal bekend gemeente Hoogeveen sectie 

A nummer 6460, groot 1.47 are, met het 5/37 onverdeeld aandeel in het tot mandelig perceel 

bestemd terrein, kadastraal bekend gemeente Hoogeveen sectie A nummer 6461, groot 15.76 

are. 

Bieden vanaf 15:30 uur 

Registergoed 2: 

Het bedrijfspand met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend A G Bellstraat 45 

02 te 7903 AD Hoogeveen (bron: BAG viewer), kadastraal bekend gemeente Hoogeveen sectie 

A nummer 6459, groot 1.60 are, met het 5/37 onverdeeld aandeel in het tot mandelig perceel 

bestemd terrein, kadastraal bekend gemeente Hoogeveen sectie A nummer 6461, groot 15.76 

are. 

Bieden vanaf 15.00 uur 

Registergoed 3: 

Het bedrijfspand met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend A G Bellstraat 45 

03 te 7903 AD Hoogeveen (bron: BAG viewer), kadastraal bekend gemeente Hoogeveen sectie 

A nummer 6458, groot 1.25 are, met het 5/37 onverdeeld aandeel in het tot mandelig perceel 

bestemd terrein, kadastraal bekend gemeente Hoogeveen sectie A nummer 6461, groot 15.76 

are. 

Bieden vanaf 14.30 uur 

Combinatie: 

De drie registergoederen worden na afloop van de individuele verkopen in combinatie per 

afslag aangeboden. Dit vindt plaats vanaf 16:00 uur. 

  



 

Onderhandse bieding 

Tot en met 14 dagen voor de veiling, derhalve woensdag 6 december 2017, 23:59 uur, kan 

een onherroepelijk, onvoorwaardelijk onderhands bod worden gedaan op de te veilen kavels, 

zowel afzonderlijk als op de combinatie, gericht aan het adres van de veilingnotaris: 

DLA Piper Nederland N.V. 

t.a.v. mr. M.J.A. Laenen 

Amstelveenseweg 638 

1081 JJ Amsterdam 

of per e-mail: trees.holslag@dlapiper.com 

Gebruikt u s.v.p. voor het doen van een bieding, het op de website van www.bog-

auctions.com geplaatste biedformulier. Voor het doen van een onderhandse bieding is het 

niet nodig om u te registreren. 

Veilingvoorwaarden 

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene 

Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015 (AVVI 2015) en de bijzondere 

veilingvoorwaarden opgesteld door de veilingnotaris. Deze veilingvoorwaarden zullen uiterlijk 

30 dagen voor de veiling ter inzage liggen ten kantore van de notaris en zullen op de website 

van www.bog-auctions.com en in de dataroom worden gepubliceerd. 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de gepubliceerde gegevens in deze brochure en de 

veilingvoorwaarden, gelden ten alle tijden de veilingvoorwaarden. 

Deelname Online Executieveiling  

Teneinde te kunnen deelnemen aan de veiling dient u een account aan te maken op de 

website www.bog-auctions.com.  

Bovendien dient u zich éénmalig te registreren bij BOG-Auctions. De daartoe bestemde 

Registratieverklaring vindt u op de website www.bog-auctions.com  

De Registratieverklaring dient u in het bijzijn van een Nederlandse notaris te ondertekenen. 

De notaris dient daarbij uw handtekening te legaliseren door middel van ondertekening van 

de verklaring aan het slot van de Registratieverklaring. Neemt u bij de ondertekening een 

geldig legitimatiebewijs mee, waarmee u zich ten overstaan van een notaris kunt legitimeren 

Het verkoopproces: Opbod  

Start- en sluitmoment van het opbodproces staan vermeld bij het te verkopen object. Het 

uiteindelijk te betalen bedrag is het hoogste bod plus verkoopkosten, overdrachtsbelasting 

en/of BTW. Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVI 2015 heeft de hoogste bieder 

bij opbod recht op inzetpremie. Deze inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%). De 

inzetpremie is voor rekening van koper. Indien niet gegund wordt, wordt de inzetpremie niet 

uitgekeerd. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één 

bankrekeningnummer uitbetaald.  

Indien in de laatste drie minuten voor het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht 

dan wordt de openingstijd met twee minuten verlengd.  

 



 

Het verkoopproces: Afslag  

Na het sluiten van de opbodfase volgt de afslag. Allereerst moet de afslagknop worden 

geactiveerd. Indien de extra voorwaarden nog niet waren geaccepteerd moeten deze ook 

aangevinkt worden. Zodra dit is gedaan verschijnt de tekst ‘Hier kunt u straks bieden op afslag’ 

en kan men een bod uitbrengen bij afslag zodra deze opent. De afslag is een eenmalige fase 

en de veiling eindigt direct zodra een partij op de knop ‘MIJN’ drukt. Deze handeling kan niet 

ongedaan worden gemaakt.  

Afslag combinatie:  

De drie registergoederen worden na afloop van de individuele verkopen eenmalig, in 

combinatie, per afslag geveild. Het totaalbedrag van de inzetsom bij deze afslag bedraagt de 

gecombineerde inzetsommen en afslagen van de drie afzonderlijke veilingen. Wanneer er 

tijdens deze afslag niet wordt gemijnd, vindt er geen combinatie verkoop plaats en gelden de 

hoogste biedingen per individueel registergoed. 

Gunning door verkoper en definitieve verkoop  

Na afloop van de online verkoop start de periode van recht van beraad c.q. gunning van 5 

werkdagen. Verkoper bepaalt uiteindelijk of het kavel wordt gegund.  

De bieder aan wie gegund wordt ontvangt daarvan binnen genoemde periode bericht en is 

daarmee de koper. Koper dient uiterlijk 6 weken na gunning de door hem verschuldigde 

koopsom, belastingen en kosten te voldoen, waarna levering van het registergoed zal 

plaatsvinden. 

  



 

 

Drie multifunctionele bedrijfsunits in 

bedrijfsverzamelgebouw “De Entree” in 

Hoogeveen. 
 

Namens onze opdrachtgever bieden wij middels BOG AUCTIONS aan een drietal 

bedrijfsruimten in het bedrijfsverzamelgebouw “De Entree” in Hoogeveen. Op dit moment is 

één van de bedrijfsunits verhuurd.  Het bedrijfsverzamelgebouw is gesitueerd op het 

industrieterrein “De Stadterij”.   De units zijn gelegen op een uitstekende zichtlocatie op zeer 

korte afstand van de op- en afrit van de autosnelweg A28 (Zwolle-Groningen) en het NS-

Station.  



 

 

Oppervlakte  
A G Bellstraat 45 unit 1:   Totaal circa 293 m² b.v.o. 

A G Bellstraat 45 unit 2:   Totaal circa 296 m² b.v.o.  

A G Bellstraat 45 unit 3:   Totaal circa 242 m² b.v.o. 

Bron: informatie website eigenaar 

Huurgegevens  

Unit Huurder Metrage Parkeerplaatsen Expiratiedatum Jaarhuur 

1 Leegstand ca.293 5 nvt nvt 

2 Ixilum * ca.296 5 31-12-2019 EUR 23.654,60 

3 Leegstand ca.242 5 nvt nvt 

 

Bron: informatie eigenaar 

*  Zie huurovereenkomst in bijlage 

 

Parkeerfaciliteiten  

Parkeren is mogelijk op het gezamenlijke buitenterrein, circa 5 parkeerplaatsen per unit. 
 

Locatie – Bereikbaarheid 

Gelegen op bedrijventerrein “De Stadterij” in Hoogeveen, een nieuw deel van bedrijventerrein 

“De Wieken”, op een uitstekende zichtlocatie op zeer korte afstand van de op- en afrit van de 

autosnelweg A28 (Zwolle-Groningen) en het NS-station.   
 

Kadastrale informatie 

 

Registergoed 1: 

Het bedrijfspand met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend A G Bellstraat 45 

01 te 7903 AD Hoogeveen (bron: BAG viewer), kadastraal bekend gemeente Hoogeveen sectie 

A nummer 6460, groot 1.47 are, met het 5/37 onverdeeld aandeel in het tot mandelig perceel 

bestemd terrein, kadastraal bekend gemeente Hoogeveen sectie A nummer 6461, groot 15.76  

Registergoed 2: 

Het bedrijfspand met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend A G Bellstraat 45 

02 te 7903 AD Hoogeveen (bron: BAG viewer), kadastraal bekend gemeente Hoogeveen sectie 

A nummer 6459, groot 1.60 are, met het 5/37 onverdeeld aandeel in het tot mandelig perceel 

bestemd terrein, kadastraal bekend gemeente Hoogeveen sectie A nummer 6461, groot 15.76 

are. 

  



 

 

Registergoed 3: 

Het bedrijfspand met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend A G Bellstraat 45 

03 te 7903 AD Hoogeveen (bron: BAG viewer), kadastraal bekend gemeente Hoogeveen sectie 

A nummer 6458, groot 1.25 are, met het 5/37 onverdeeld aandeel in het tot mandelig perceel 

bestemd terrein, kadastraal bekend gemeente Hoogeveen sectie A nummer 6461, groot 15.76 

are. 

Bestemming 

Het onderhavige object valt onder de bepalingen van het bestemmingsplan “De Wieken 2010” 

met als bestemming ‘bedrijventerrein 3”. Koper dient zelf te onderzoeken of het door haar 

voorgenomen gebruik past binnen de bepalingen van het bestemmingsplan.  

Bodem 

In de bijlage is de informatie opgenomen uit bodemloket.nl. Het object wordt verkocht 

volgens het as-is where-is principe, zoals omschreven in deze brochure.  

Erfdienstbaarheden/kettingbedingen/kwalitatieve verplichtingen 

Koper dient al zulke bepalingen, al dan niet blijkend uit de openbare registers, expliciet te 

aanvaarden.  Graag verwijzen wij naar de laatste titel van aankomst in de bijlage alsmede naar 

de veilingvoorwaarden. 

Opleveringsniveau 

De te veilen objecten worden geleverd in de staat waarin deze zich bevinden op het moment 

dat de gunning aan koper is meegedeeld, dan wel, ingeval van onderhandse verkoop als 

bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, vanaf het moment dat de 

voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd. De objecten zullen worden 

verkocht en geleverd ‘as is, where is’. Dat wil zeggen met alle aan het object verbonden 

rechten en plichten, alsmede  eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder 

garantie van enig soort vanuit de zijde van verkoper, waaronder die met betrekking tot 

technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten 

van het object. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ 

koop en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiend uit de artikel 7:15 lid 1 en 

7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zullen de artikelen 6:228, 6:229, 6:230 lid 2, 7:20, 

7:21 lid 1, 2 en 3 en 7:23 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten in de 

koopovereenkomst. 

  



 

 

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.  

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

asbestinventarisatie uit laten voeren. 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. 

De in de brochure opgenomen foto’s kunnen afwijken van de werkelijke actuele situatie. 

Energielabel 

Op grond van de Regeling energieprestatie gebouwen is de Eigenaar verplicht aan Koper een 

definitief energielabel te overhandigen. Verkoper staat er niet voor in de dat Eigenaar aan 

deze verplichting zal (kunnen) voldoen. 

Meer informatie 

Stefan Ensing  stefan@nextfund.nl 

Auric Geerligs  auric@nextfund.nl 

Erik Paas  erik@nextfund.nl 
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Disclaimer  

Nextfund vastgoedadviseurs (“Makelaarskantoor”) is door Executant aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande 

(executoriale) verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de A.G. Bellstraat 45-01, 45-02 en 45-03 te Hoogeveen (de “Transactie”). 

Makelaarskantoor 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 Makelaarskantoor 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 Makelaarskantoor 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 

Makelaarskantoor 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 Makelaarskantoor 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.  



 

 

A.G. Bellstraat 45-01 

 

A.G. Bellstraat 45-02 

 

 

A.G. Bellstraat 45-03 

  



 

 


