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MLA\THO\00322791-000453\1976175

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE

(Vaart 77 te 9514 AB Gasselternijveen) 

Definities.

Artikel 1.

In deze akte wordt verstaan onder:

- Aflevering:

de inbezitstelling van het Registergoed aan de Koper;

- Afmijnbedrag:

het bedrag waarop bij de Afslag wordt afgemijnd;

- Afmijning:

het door een Bieder afmijnen tijdens de Afslag;

- Afslag:

De fase van de Veiling, waarin kan worden afgemijnd;

- Algemene Veilingvoorwaarden:

de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015, vastgesteld door de stichting: 

Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, statutair 

gevestigd te Amsterdam, met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: 

57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien voor 

mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, verleden, van welke akte een afschrift is 

ingeschreven in register Hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare 

registers voor registergoederen op diezelfde dag in deel 65530 nummer 153. 

- Bieder: 

- een Geregistreerde die in de Veiling een bod uitbrengt, hetzij bij Opbod, hetzij bij 

Afmijning;

- diegene die een Bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering uitbrengt;

- Bieding:

- het uitbrengen van een Bod op de Veiling; of

- het doen van een bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering;

- Biedprotocol:

de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de Algemene 

Veilingvoorwaarden en de in onderhavige akte vast te stellen bijzondere 
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veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Bieder zich dient te 

registreren, de wijze waarop de Bieding dient te worden uitgebracht en hoe de Bieder en/of 

de Biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de website vermelde uitleg over de 

Veiling en het doen van Biedingen;

- Bijzondere Veilingvoorwaarden:

de in onderhavige akte, door de Veilingnotaris vast te stellen voorwaarden, waaronder de 

Veiling zal plaatsvinden, in welke akte de Algemene Veilingvoorwaarden van toepassing 

worden verklaard en de afwijkingen op de Algemene Veilingvoorwaarden worden 

gespecificeerd;

- Bod:

het bedrag dat een Bieder door middel van zijn bieding op de Veiling doet, hetzij bij 

Opbod, hetzij bij Afmijning;

- Definitieve Eindtijd:

het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet overeenkomstig artikel 5 lid 7 moet 

zijn geëindigd;

- Eindtijd:

het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging overeenkomstig artikel 5 lid 7;

- Eigenaar:

Enzovoort;

- Gegadigde:

degene die zich conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden wil registreren en 

die, ingeval van een natuurlijk persoon, ten minste achttien (18) jaar is;

- Geregistreerde:

een Gegadigde die zich conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft 

geregistreerd;

- Gunning:

- de schriftelijke, waaronder begrepen een bericht per e-mail dan wel per fax, verklaring 

van de Verkoper aan de Veilingnotaris waardoor de Koopovereenkomst tot stand 

komt; dan wel in geval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 

Burgerlijk Wetboek: de enkele acceptatie door Verkoper van een bod als bedoeld in 

artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waardoor een 

koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek tot stand 

komt;

- Hoogste Bieder:

degene die het hoogste Bod op de Veiling heeft uitgebracht;

- Hypotheek:

Enzovoort;

- Inzet:
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de fase van de Veiling, waarin bij Opbod kan worden geboden;

- Inzetsom:

het hoogste bij de Inzet uitgebrachte en als zodanig erkende Bod; 

- Inzetter:

degene die bij de Inzet het hoogste en als zodanig erkende Bod heeft gedaan;

- Koopovereenkomst:

- de koopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper met betrekking tot het 

Registergoed die tot stand komt door de Gunning; 

- Koopsom:

- de som van de Inzetsom en het Afmijnbedrag waarvoor door de Verkoper wordt 

gegund; ofwel

- de koopsom van een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk 

Wetboek;

- Koper:

degene waarmee de Koopovereenkomst tot stand is gekomen;

- Kwaliteitsrekening:

de in artikel 25 van de Wet op het notarisambt bedoelde bijzondere rekening ten name van 

de hierna te noemen Veilingnotaris dan wel de vennootschap waarin hij/zij met meer 

notarissen samenwerkt;

- Levering:

de rechtshandeling die nodig is om de Koper eigenaar of gerechtigde te doen worden 

van/tot het Registergoed;

- Notariële Verklaring van Betaling:

de notariële akte waarin ofwel door de Veilingnotaris wordt verklaard dat de Koopsom en 

al het overig door de Koper verschuldigde, is ontvangen;

- Opbod:

het door een Bieder uitbrengen van een hoger Bod tijdens de Inzet;

- Objectinformatie:

de via de Website of via andere websites waarnaar in de Website gelinkt wordt, 

beschikbaar gestelde informatie met betrekking tot het Registergoed, met inbegrip van alle 

aanvullingen en/of correcties daarop, ongeacht wanneer deze informatie en aanvullingen 

en/of correcties daarop beschikbaar zijn gesteld;

- Pandrecht:

het/de pandrecht als bedoeld in artikel 3:237 Burgerlijk Wetboek op de Roerende Zaken tot 

waarborg van dezelfde vordering(en) tot zekerheid waarvoor de Hypotheek is gevestigd;

- Platformnotaris:

de notaris die:

- na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de Biedingen bevestigt, voor zover 
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deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door het Veilinghuis ingerichte  

elektronische omgeving, die voor de Geregistreerden en de Veilingnotaris 

toegankelijk is via de Website;

- controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die 

elektronische omgeving casu quo de Website hebben voorgedaan, waaronder 

begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding;

- Registergoed:

het object bestaande uit een horecaruimte (restaurant, cafetaria en café) met  een 

woonruimte, ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend 9514 AB 

Gasselternijveen, Vaart 77, kadastraal bekend gemeente Gasselte sectie C nummer 

6067, groot negen are en één centiare;

- Registratie:

het conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden vooraf aan de Veiling 

vastleggen van de (rechts-)persoonsgegevens van een Gegadigde inclusief diens geldige 

legitimatiebewijs;

- Roerende Zaken:

de in of op het Registergoed aanwezige roerende zaken ter zake waarvan de Verkoper 

bevoegd is deze tezamen met het Registergoed volgens de voor de Hypotheek geldende 

regels te executeren;

- Schuldenaar:

Enzovoort;

- Schuldeiser:

Enzovoort;

- Termijn van Beraad:

de periode gedurende welke de Verkoper zich kan beraden omtrent de Gunning;

- Vastgoedadviseur:

de door de Verkoper ingeschakelde vastgoedadviseur, zijnde Boekenrode 

Bedrijfsmakelaars & Taxateurs, Abel Tasmanplein 1 te Assen, e-mail adres 

assen@boekenrode.nl;

- Veiling:

de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Roerende Zaken;

- Veilinghuis:

de rechtspersoon, die de Website beheert en/of de Veiling faciliteert zijnde BOG-Auctions 

B.V.;

- Veilingnotaris:

Mr. Maria Johanna Anna Laenen, notaris te Amsterdam, danwel haar waarnemer of 

associé, 

mailto:assen@boekenrode.nl
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- Veilingperiode:

de in onderhavige akte en/of op de Website bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet 

en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Geregistreerde een Bod kan 

uitbrengen;

- Verkoper:

Enzovoort;

- Volmachtgever:

degene namens wie de Bieder conform artikel 8 lid 2 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden volgens zijn verklaring heeft geboden;

- Website:

https://www.bog-auctions.com.

Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud 

worden gebruikt.

Vaststelling veilingvoorwaarden

Artikel 6

6.1 Algemene veilingvoorwaarden

De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij de Bijzondere 

Veilingvoorwaarden niet is afgeweken - onder de Algemene Veilingvoorwaarden.

De Algemene Veilingvoorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen 

te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. 

De Bieder casu quo Koper wordt geacht tevoren kennis te hebben genomen van de 

Algemene Veilingvoorwaarden en Bijzondere Veilingvoorwaarden en van het 

Biedprotocol. Door het doen van een Bieding verklaart Bieder dat hij elke bepaling 

van de Algemene Veilingvoorwaarden en Bijzondere Veilingvoorwaarden en van het 

Biedprotocol heeft begrepen en dat hij met elke bepaling akkoord gaat en instemt. 

Voorts wordt de Bieder casu quo Koper geacht kennis te hebben genomen van alle 

andere informatie, die beschikbaar is gesteld op ondermeer de Website met betrekking 

tot het Registergoed en de wijze van bieden, dat hij de informatie en de inhoud 

voldoende begrepen heeft en hiermee akkoord is gegaan. 

6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden

Met betrekking tot het Registergoed, de Roerende Zaken en de openbare verkoop 

daarvan gelden voorts in aanvulling op en in afwijking van de Algemene 

Veilingvoorwaarden nog de volgende Bijzondere Veilingvoorwaarden, welke voor 

zover van toepassing, boven de Algemene Veilingvoorwaarden prevaleren:

De Veiling.

Artikel 4.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden, 

is het uitbrengen van een Bieding alleen mogelijk gedurende de Veilingperiode en wel 

https://www.bog-auctions.com/
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met inachtneming van het Biedprotocol, doch uitsluitend via de door het Veilinghuis, 

beheerde elektronische omgeving, ontsloten door de Website.

Voor de Begintijd en Eindtijd van de Veilingperiode wordt verwezen naar de Website.

De Begintijd is op tweeëntwintig februari tweeduizend achttien na veertien uur (14:00 

uur).

Onverwijld na de Inzet vindt de Afslag plaats.

De som van de Inzetsom en het Afmijnbedrag vormt de Koopsom.

Biedingen dienen te worden uitgebracht via de Website met inachtneming van het 

Biedprotocol.

Het Bod.

Artikel 5.

In afwijking van artikel 5 lid 7 van de Algemene Veilingvoorwaarden, wordt de Inzet 

automatisch verlengd met twee minuten, indien er in de laatste drie minuten voor het 

einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan, met dien verstande dat de Inzet niet 

verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 

bedoelde eindtijd eindigt.

Inzetpremie.

Artikel 7.

In aanvulling op artikel 7 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het navolgende.

De Inzetpremie als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Veilingvoorwaarden 

bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom en wordt aan Verkoper in rekening 

gebracht.

Indien niet gegund wordt, wordt de Inzetpremie niet uitgekeerd.

De Bieder die na afloop van de termijn als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering de hoogste Bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering heeft gedaan, heeft geen recht op de 

Inzetpremie.

Bieden voor een ander.

Artikel 8.

Een Bieder heeft, overeenkomstig het in lid 2 van de Algemene Veilingvoorwaarden 

bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bod namens een Volmachtgever heeft 

uitgebracht.

Deze verklaring dient vóór de betaling van de Koopsom, doch uiterlijk tien 

werkdagen na Gunning, door de Bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.

Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting.

Artikel 9.

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de Algemene

Veilingvoorwaarden eindigt de Termijn van Beraad vijf (5) werkdagen na de dag 
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van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund. 

De Verkoper kan aan Gunning voorwaarden verbinden, zoals het storten van een 

waarborgsom voordat de Verkoper tot gunning zal overgaan.

2. In aanvulling op artikel 9 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het 

navolgende:

a. Een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk 

Wetboek komt tot stand onder de in artikel 517 lid 1 Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde voorwaarden, waaronder de 

ontbindende voorwaarden dat:

1. Verkoper niet binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering bedoelde termijn beschikt over een haar conveniërend 

taxatierapport ten aanzien van het Registergoed en/of de Roerende 

Zaken; 

2. de Koopovereenkomst niet binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn ter goedkeuring is 

voorgelegd aan de voorzieningenrechter;

3. de voorzieningenrechter de Koopovereenkomst, nadat deze ter 

goedkeuring aan hem is voorgelegd, niet goedkeurt overeenkomstig 

artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, bijvoorbeeld omdat de 

voorzieningenrechter overeenkomstig de laatste volzin van dat lid 

bepaalt dat de verkoop overeenkomstig een gunstiger aanbod zal 

geschieden;

4. levering van het Registergoed en de Roerende Zaken door Verkoper 

aan Koper, na verlening van de goedkeuring als bedoeld in artikel 

3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek van de voorzieningenrechter, niet kan 

plaatsvinden binnen een mogelijk door de curator van de Eigenaar 

gestelde termijn als bedoeld in artikel 58 Faillissementswet;  

5. op een tijdstip van lossing op grond van artikel 3:269 Burgerlijk 

Wetboek mogelijk is, de in dat artikel bedoelde bedragen aan Verkoper 

worden voldaan;

6. een Nederlandse rechter in een (kort geding) procedure bepaalt dat de 

Verkoper niet bevoegd is om over te gaan tot Veiling van het 

Registergoed;

7. Koper niet tijdig en volledig voldoet aan de verplichting om, nadat hij 

van de Gunning op de hoogte is gesteld, en binnen de in artikel 548 lid 

1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, de 

waarborgsom bedoeld in artikel 13 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden heeft voldaan.
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b. Een ontbindende voorwaarde bedoeld onder a.1, a.2, a.3, a.4 en a.5 wordt 

vervuld door het enkele feit dat de betreffende omstandigheid zich voordoet, 

met dien verstande dat Verkoper en Koper elkaar zullen informeren indien 

een desbetreffende ontbindende voorwaarde wordt vervuld.

c. Op de vervulling van de onder a.6 bedoelde ontbindende voorwaarde kan 

slechts een beroep worden gedaan door de Verkoper, mits:

- dit beroep schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail of faxbericht) is 

geschiedt;

- dit beroep is gericht aan Koper en Veilingnotaris;

- Veilingnotaris dit beroep voorafgaand aan de Levering ter uitvoering 

van de Koopovereenkomst ontvangen heeft; en

- Verkoper tevens de bescheiden overlegt waaruit van de vervulling van 

de ontbindende voorwaarde blijkt.

d. Op de vervulling van de onder a.7 bedoelde ontbindende voorwaarde kan 

slechts een beroep worden gedaan door Verkoper, mits:

- Veilingnotaris niet - nadat Koper van de Gunning op de hoogte is 

gesteld, en binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering bedoelde termijn, de waarborgsom bedoeld in artikel 

13 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft ontvangen;

- dit beroep schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail of faxbericht) is 

geschiedt;

- dit beroep gericht is aan Koper en de Veilingnotaris.

e. Verkoper en Koper zullen zich inspannen de Koopovereenkomst als bedoeld 

in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek binnen de in artikel 548 lid 1 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, ter goedkeuring 

voor te leggen aan de voorzieningenrechter.

f. Een ontbindende voorwaarde die wordt vervuld, werk terug tot en met de 

dag waarop de Koopovereenkomst tot stand kwam.

g. Op een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk 

Wetboek is Nederlands recht van toepassing.

Belasting en Kosten.

Artikel 10.

1. In afwijking van/aanvulling op het bepaalde in artikel 10 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden, komen voor rekening van Koper alle eventuele 

achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende 

kosten:

a. het honorarium volgens het tarief van Veilingnotaris, bedragende 

ZESDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 6.500,00);
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b. de overdrachtsbelasting, berekend over de tegenprestatie van het 

Registergoed;

c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche begroot op 

tweehonderd euro (€ 200,00);

d. indien van toepassing, de kosten van (eventuele) ontruiming, omvattende 

onder meer het uitbrengen van exploten door de deurwaarder, het vervangen 

van sloten, hulp van de "sterke arm" en ontruiming van de inboedel, 

bedragende gemiddeld drieduizend euro (€ 3.000,00). Genoemd bedrag is 

een ruwe schatting; hieraan kan Koper geen rechten ontlenen.

één en ander te verhogen met de eventueel over deze bedragen verschuldigde 

omzetbelasting.

Voor een indicatie  van de kosten, alsmede een opgave van de terzake het 

Registergoed geheven zakelijke lasten, wordt verwezen naar de Website.

2. Terzake van de Levering is geen omzetbelasting verschuldigd, zodat uitsluitend 

overdrachtsbelasting verschuldigd is over de tegenprestatie van het Registergoed, 

in beginsel tegen het tarief van zes procent (6%). 

             Mocht evenwel omzetbelasting verschuldigd zijn, dan is deze voor rekening van 

de Koper en niet in de Bieding begrepen.

              Voor de berekening van de overdrachtsbelasting dient Koper uiterlijk acht dagen 

na Gunning een naar genoegen van de Veilingnotaris, door een deugdelijk, goed 

bekend staande makelaar, opgesteld taxatierapport danwel waardeverklaring te 

overleggen, welk rapport/waardeverklaring niet ouder mag zijn dan zes maanden 

na afgifte bij overhandiging en uit welk taxatierapport/waardeverklaring zal 

moeten blijken welk deel van de tegenprestatie aangemerkt dient te worden als 

grondslag voor de overdrachtsbelasting (naar het tarief van zes procent (6%)) 

voor zover het betreft het van het Registergoed deel uitmakende bedrijfsgedeelte, 

en welk deel van de tegenprestatie aangemerkt dient te worden als grondslag 

voor de overdrachtsbelasting (naar het tarief van twee procent (2%)) voor zover 

het betreft de van het Registergoed deel uitmakende woonruimte, rekening 

houdende met de huidige feitelijke toestand van dat gedeelte.

                De kosten voor het opstellen van bedoeld taxatierapport/waardeverklaring zijn 

voor rekening van Koper.

3. Alle niet aan Koper in rekening gebrachte kosten ter zake van de veiling, worden 

aan Verkoper in rekening gebracht.

Tijdstip van betaling.

Artikel 11.

In afwijking van artikel 11 lid 1 van de Algemene Veilingvoorwaarden dienen de 

Koopsom en de overige in artikel 10 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedoelde 
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kosten en lasten uiterlijk vier (4) weken na de Gunning te worden voldaan.

In aanvulling op artikel 11 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het volgende:

Ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk 

Wetboek dient de Waarborgsom bedoeld in artikel 13 lid 1 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden door Koper te worden betaald binnen de in artikel 548 lid 1 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, en dienen de Koopsom 

en de overige in artikel 10 van de Algemene Veilingvoorwaarden  bedoelde kosten en 

lasten door Koper te worden betaald uiterlijk vier (4) weken nadat de 

voorzieningenrechter de Koopovereenkomst heeft goedgekeurd.

Waarborgsom. 

Artikel 13.

In afwijking van het bepaalde in artikel 13 lid 1van de Algemene 

Veilingvoorwaarden, dient Koper een Waarborgsom aan Veilingnotaris te betalen ten 

bedrage van vijftien procent (15%) van de Koopsom en wel uiterlijk drie dagen na de 

Gunning, met dien verstande dat de Verkoper van het vorenstaande kan afwijken:

- op grond van het in Artikel 9 lid 1 van de Bijzondere Veilingvoorwaarden 

bepaalde;

- in de Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen.

Artikel 16.

1. aanschrijvingen:

Uit een kadastraal uittreksel de dato heden  is gebleken dat er geen (voor-) 

aanschrijving(en) en/of aanzeggingen bekend is/zijn. Verkoper aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

2. publiekrechtelijke beperkingen:

Uit een kadastraal uittreksel de dato heden is gebleken dat ten aanzien van het 

Registergoed geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven zijn in de 

gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.

3. rechtsgedingen:

Het is de Verkoper niet bekend of er met betrekking tot het Registergoed 

rechtsgedingen aanhangig zijn.

4. onteigening:

Het is Verkoper niet bekend of er met betrekking tot het Registergoed 

onteigening is aangezegd; er is Verkoper geen voornemen tot onteigening 

bekend.

5. milieu:

Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden  

aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke 
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aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed 

welke volgens de geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor 

mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of 

milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere 

maatregelen. 

6. bestemming:

Informatie omtrent de bestemming van het Registergoed kan door Koper 

desgewenst worden ingezien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

7. energie (EPA): 

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.

8. garanties:

De Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt of 

waarvan mededeling achterwege blijft (in de Verkoopinformatie of anderszins).

Risico en verzekering.

Artikel 19.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 19.2 van de Algemene Veilingvoorwaarden 

geldt het volgende:

Het Registergoed is voor risico van de Koper vanaf het moment van de Levering.

Aflevering.

Artikel 20.

In afwijking van het bepaalde in artikel 20 lid 4 tweede zin van de Algemene 

Veilingvoorwaarden komt het risico dat het Registergoed geheel of gedeeltelijk, 

tenietgaat, wordt beschadigd of anderszins in waarde daalt, ongeacht de oorzaak, voor 

rekening van Koper vanaf het moment van de Levering.

Huur/gebruik.

Artikel 22.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 van de Algemene Veilingvoorwaarden 

geldt het volgende:

Verkoper heeft onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.

1. Voor zover bekend bij Verkoper is het Registergoed niet verhuurd. Volgens 

schriftelijke opgave van de gemeente Aa en Hunze de dato tien januari 

tweeduizend achttien staan op het adres Vaart 77 te Gasselternijveen geen 

perso(o)n(en) inschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie.

2. Indien het Registergoed, in weerwil van het vorenstaande, bij Levering zich toch 

in verhuurde staat bevindt, dan heeft Verkoper geen toestemming voor deze 
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verhuur verleend. Derhalve komt aan Verkoper een beroep op het huurbeding als 

bedoeld in artikel 3:264 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe. Verkoper laat een 

beroep op de nietigheid van (eventuele) huur, pacht- of andere gebruiksrechten 

alsmede van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover 

deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de 

Verkoper nadrukkelijk aan Koper over. 

Voor zover voor de vernietiging van een huurovereenkomst verlof als bedoeld in 

artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vereist is, is dit verlof door de Verkoper 

niet aan de voorzieningenrechter gevraagd, gezien hetgeen hiervoor onder 1. is 

opgenomen.

3. Indien het Registergoed ten tijde van de Levering in gebruik is en niet vrij van 

gebruik wordt geleverd, is het aan de Koper om op zijn kosten ontruiming van 

het Registergoed te bewerkstelligen.

4. Overigens zijn van toepassing de bepalingen uit artikel 22 lid 1 sub B van de 

Algemene Veilingvoorwaarden, met uitzondering van het sub ii. bepaalde.


