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UITTREKSEL VAN DE AKTE HOUDENDE VASTSTELLING 
(BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN 

Amerikaplein 8 te Margraten 

Op tien januari tweeduizend achttien verschijnt voor mij, mr. Joannes Franciscus Verlinden, 

notaris met vestigingsplaats Waalre: 

ENZOVOORTS. 

1. HOOFDSTUK 1 DEFINITIES 

1.1. Tenzij anders blijkt, wordt in deze akte 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" ("AVVI 2015"), 

vastgelegd in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien 

verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris met vestigingsplaats Rotterdam, van 

welke akte een afschrift is ingeschreven in register Hypotheken 4 ten kantore 

van de Openbare Registers op twee januari tweeduizend vijftien in deel 

65530, nummer 153; 

- Begintijd: 

het aanvangstijdstip van de Inzet; 

- Bieder: 

- een Geregistreerde die in de Veiling een Bod uitbrengt, hetzij bij 

Opbod, hetzij bij Afmijning; of 

- diegene die een Bieding uitbrengt als bedoeld in artikel 547 lid 2 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; 

- Bieding: 

- het uitbrengen van een Bod; of 

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

Burgerlijke Rechtsvordering; 

- Biedprotocol: 
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de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de 

Algemene Veilingvoorwaarden en de Bijzondere 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 de onderhavige akte opgenomen bijzondere veilingvoorwaarden; 

- Bod: 

het bedrag dat een Bieder door middel van zijn Bieding op de Veiling heeft 

geboden, hetzij bij Opbod, hetzij bij Afmijning; 

- Eigenaar: 

ENZOVOORTS; 

- Eindtijd: 

het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging overeenkomstig 

artikel 5 lid 7 van de Algemene Veilingvoorwaarden; 

- 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; 

- Gemeenschap: 

de gemeenschap, zijnde het complex - bestaande uit zeven winkels en 

vierentwintig woningen met bijbehorende bergingen - met ondergrond en 

verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 6269 DA Margraten, Amerikaplein 

2 tot en met 8 (even) en 12 tot en met 58 (even), ten tijde van de splitsing 

in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Margraten, sectie A, 

nummer 6342, groot dertien are, tachtig centiare (13 a, 80 ca) en nummer 

6343, groot zeven are, zevenenzestig centiare (7 a, 67 ca); 

- Gemeente: 

de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Eijsden-Margraten; 

- 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; of 

- 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 van het Burgerlijk 

Wetboek tot stand komt; 
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- Inzet: 

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; of 

- de koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het 

Burgerlijk Wetboek; 

- Koopsom: 

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

Verkoper wordt gegund; of 

- de som van de Bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 van het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering; 

- Koper: 

degene waarmee de Koopovereenkomst tot stand is gekomen; 

- Kwaliteitsrekening: 

een van de bijzondere rekeningen als bedoeld in artikel 25 Wet op het 

notarisambt van de Veilingnotaris; 

- 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 ter zake van de Veiling 

verschuldigde, is ontvangen ofwel door de Verkoper kwijting wordt verleend 

voor de betaling van de Koopsom en al het overig door de Koper 

verschuldigde; 

- 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; 

- Opbod: 

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

- Openbare Registers: 

de kadastrale registratie en/of de openbare registers van de Dienst voor het 



- 4 - 

 

kadaster en de openbare registers, als bedoeld in artikel 3:16 van het 

Burgerlijk Wetboek juncto artikel 8 lid 1 van de Kadasterwet; 

- Registergoed: 

- het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van 

winkelruimte op de begane grond, plaatselijk bekend 6269 DA 

Margraten, Amerikaplein 8, kadastraal bekend gemeente Margraten, 

sectie A, complexaanduiding 6347-A, appartementsindex 5, 

uitmakende het driehonderdnegen/tienduizendste (309/10.000e) 

onverdeeld aandeel in de Gemeenschap; 

- het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van 

winkelruimte op de begane grond, plaatselijk bekend 6269 DA 

Margraten, Amerikaplein 8, kadastraal bekend gemeente Margraten, 

sectie A, complexaanduiding 6347-A, appartementsindex 6, 

uitmakende het driehonderdvijftien/tienduizendste (315/10.000e) 

onverdeeld aandeel in de Gemeenschap; 

- het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van 

winkelruimte op de begane grond, plaatselijk bekend 6269 DA 

Margraten, Amerikaplein 8, kadastraal bekend gemeente Margraten, 

sectie A, complexaanduiding 6347-A, appartementsindex 7, 

uitmakende het driehonderdvijftien /tienduizendste (315/10.000e) 

onverdeeld aandeel in de Gemeenschap; 

- Roerende Zaken: 

alle verpande (roerende) zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het 

Burgerlijk Wetboek; 

- Schuldenaar: 

 ENZOVOORTS; 

- Termijn van Beraad: 

de periode gedurende welke de Verkoper zich kan beraden omtrent de 

Gunning; 

- Vastgoedadviseur: 

de eventueel door de Verkoper ingeschakelde vastgoedadviseur; 

- VDB Notarissen: 

VDB Notarissen B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Waalre, kantoorhoudende te 5582 

HW Waalre, Eindhovenseweg 126, ingeschreven in het handelsregister onder 

dossiernummer 17198912; 

- Veiling: 

de openbare verkoop van het Registergoed en de verpande Roerende Zaken 

als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of 

artikel 3:268 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek; 

- Veilinghuis: 
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de rechtspersoon, die de Website beheert en de Veiling faciliteert; 

- Verkoper: 

ENZOVOORTS; 

- Veilingnotaris: 

mr. Joannes Franciscus Verlinden, notaris met vestigingsplaats Waalre, dan 

wel diens waarnemer casu quo opvolger verbonden aan VDB Notarissen; 

- 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; 

- Veilingvoorwaarden: 

de Algemene Veilingvoorwaarden en Bijzondere Veilingvoorwaarden tezamen, 

met dien verstande dat in geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene 

Veilingvoorwaarden en de Bijzondere Veilingvoorwaarden het bepaalde in de 

Bijzondere Veilingvoorwaarden prevaleert; 

- VVE: 

Vereniging van Eigenaars complex Amerikaplein Margraten, een vereniging 

van eigenaars, statutair gevestigd te Margraten, kantoorhoudende te 

6217 KD Maastricht, Statensingel 2, ingeschreven in het handelsregister 

onder dossiernummer 54622018; 

- Website: 

de in de Bijzondere Veilingvoorwaarden genoemde en door het Veilinghuis 

beheerde elektronische omgeving, ontsloten per website https://www.bog-

auctions.com, door middel waarvan, met inachtneming van het Biedprotocol, 

Biedingen kunnen worden gedaan en waarop de Objectinformatie wordt 

geplaatst. 

1.2. Definities die in de Bijzondere Veilingvoorwaarden worden gebruikt, maar in deze 

akte niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis als daaraan toegekend in de 

Algemene Veilingvoorwaarden. 

1.3. De in de onderhavige akte opgenomen definities kunnen zonder verlies van de 

inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. 

1.4. De titels en kopjes van de artikelen van de onderhavige akte dienen slechts voor 

het leesgemak en hebben geen invloed op de uitleg van deze akte. Aan de titels en 

kopjes van de artikelen van de akte kunnen geen rechten worden ontleend. 

2. HOOFDSTUK 2 INLEIDING 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, geeft vooraf te kennen als volgt. 

2.1. De Eigenaar is rechthebbende van het Registergoed, zulks met inbegrip van de 

Roerende Zaken. 

2.2. i. Het Registergoed is door de Eigenaar in eigendom verkregen door de 

inschrijving in register Hypotheken 4 ten kantore van de Openbare Registers 

(destijds te Roermond) op zestien november tweeduizend vijf in deel 15391 
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nummer 99, van een afschrift van een akte van levering - houdende 

kwitantie voor de betaling van de koopprijs - op vijftien november 

tweeduizend vijf verleden voor mr. B.H. Dyserinck, destijds notaris met 

vestigingsplaats 's-Gravenhage, hierna te noemen: Aankomsttitel. 

ii. a. Het gebouw met aanhorigheden waarvan het Registergoed deel 

uitmaakt is gesplitst in appartementsrechten bij akte van splitsing op 

één oktober negentienhonderd drieënnegentig verleden voor mr. 

M.P.P.F. Groutars, destijds notaris met vestigingsplaats Maastricht, van 

welke akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare Registers 

(destijds te Roermond) op vijf oktober negentienhonderd 

drieënnegentig, in register hypotheken 4, deel 8665 nummer 34, 

hierna te noemen: de Splitsingsakte. 

b. Bij de Splitsingsakte is het reglement van splitsing in 

appartementsrechten vastgesteld, hierna te noemen: 

Splitsingsreglement, en is de VVE opgericht. 

Het Reglement Splitsing is gebaseerd op het door de Koninklijke 

Notariële Beroepsorganisatie (destijds genaamd Koninklijke Notariële 

Broederschap) vastgestelde modelreglement bij splitsing in 

appartementsrechten, opgenomen in een akte op twee januari 

negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een waarnemer van 

mr. J.W. Klinkenberg, destijds notaris met vestigingsplaats Rotterdam, 

ingeschreven ten kantore van de Openbare Registers (destijds te 

Roermond) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in 8002 

nummer 1. 

2.3. ENZOVOORTS. 

2.10. De Verkoper maakt – met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.3. van deze 

akte - gebruik van haar bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 3:268 en 3:254 

van het Burgerlijk Wetboek en wenst thans over te gaan tot Veiling van het 

Registergoed en de verpande Roerende Zaken. 

2.11. Er is voldaan casu quo zal worden voldaan aan de wettelijke voorschriften, 

waaronder: 

i. aanzegging van de Veiling overeenkomstig artikel 544 van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering; 

ii. vaststelling van dag, uur en plaats van de verkoop en schriftelijke 

kennisgeving daarvan overeenkomstig artikel 515 van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering; 

iii. bekendmaking van de verkoop overeenkomstig artikel 516 van het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering. 

2.12. De voorgenomen Veiling is casu quo wordt - conform het bepaalde in artikel 516 

van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering - aangekondigd door vermelding 

op de Website. 
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3. HOOFDSTUK 3 VEILINGVOORWAARDEN 

3.1. Veilingvoorwaarden 

Deze Veiling zal geschieden onder de Algemene Veilingvoorwaarden, voor zover 

daarvan bij de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. 

Van de Algemene Veilingvoorwaarden zal een exemplaar aan deze akte worden 

gehecht (Bijlage 2). 

De Algemene Veilingvoorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte 

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

De Bieder wordt geacht - voordat hij zijn Bieding doet - kennis te hebben genomen 

van de Algemene Veilingvoorwaarden, de Bijzondere Veilingvoorwaarden en van 

het Biedprotocol. 

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

Algemene Veilingvoorwaarden, Bijzondere Veilingvoorwaarden en het Biedprotocol 

heeft begrepen en dat hij met elke bepaling akkoord gaat en instemt en aanvaardt 

hij de rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien. 

Voorts wordt de Bieder geacht kennis te hebben genomen van alle andere 

informatie hetgeen beschikbaar is gesteld op de Website ter zake onder meer het 

Registergoed en de wijze van bieden, dat hij de informatie en de inhoud voldoende 

begrepen heeft en hiermee akkoord is gegaan. 

3.2. Bijzondere veilingvoorwaarden 

Ter zake het Registergoed, de Roerende Zaken en de openbare verkoop daarvan 

gelden voorts nog de volgende Bijzondere Veilingvoorwaarden, welke voor zover 

van toepassing, boven de Algemene Veilingvoorwaarden prevaleren: 

1. De Veiling, artikel 4 

i. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 2 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden vindt de Veiling plaats gedurende de Veilingperiode 

in twee fasen: eerst bij Opbod en vervolgens bij Afslag. 

ii. In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 lid 2 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden wordt hierbij bepaald: 

De Veiling geschiedt in één zitting, de Inzet (Opbod) en aansluitend de 

Afslag (Afmijning), op tweeëntwintig februari tweeduizend 

achttien (22-02-2018) vanaf half drie in de middag (14:30 uur) via 

de Website. 

Voor het exacte tijdstip waarop het Registergoed en de Roerende 

Zaken worden ingezet, wordt verwezen naar de Website. 

iii. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden is het uitbrengen van een Bieding alleen mogelijk 

op de Website gedurende de Veilingperiode, en wel met inachtneming 

van het Biedprotocol. 

2. Het Bod, artikel 5 

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

3. Inzetpremie, artikel 7 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 7 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden bedraagt de inzetpremie (inclusief eventueel 

verschuldigde omzetbelasting) één procent (1%) van de Inzetsom, welke aan 

de Koper in rekening wordt gebracht. 

Voor het geval de Koper en de Inzetter dezelfde persoon is, worden deze 

beide bedragen met elkaar verrekend. 

De inzetpremie wordt slechts aan één persoon (Inzetter) en op één IBAN-

nummer uitbetaald. 

In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden heeft de Inzetter echter uitsluitend recht op bedoelde 

inzetpremie indien en voor zover door de Verkoper gegund wordt als bedoeld 

in artikel 9 van de Algemene Veilingvoorwaarden. 

De Bieder die niet tijdens de Inzet maar na afloop van de termijn als bedoeld 

in artikel 547 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering het 

hoogste Bod heeft gedaan, heeft geen recht op de inzetpremie. 

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 2 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden wordt de inzetpremie, zo deze verschuldigd is, door de 

Veilingnotaris voldaan aan de Inzetter, zodra de in artikel 12 lid 3 van de 

Algemene Veilingvoorwaarden bedoelde verklaring door de Veilingnotaris 

wordt afgegeven. 

4. Bieden voor een ander, artikel 8 

Een Bieder heeft, overeenkomstig het in artikel 8 lid 3 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden bepaalde, het recht te verklaren dat hij een Bieding 

namens een of meer anderen heeft uitgebracht. 

Deze verklaring dient uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de betaling van de 

Koopsom door de Bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan. 

De Verkoper heeft het recht de door Bieder aangewezen meester te 

accepteren, of zulks ter uitsluitende beoordeling van de Verkoper, niet te 

accepteren. Een Bieder is aan zijn Bod gebonden ook als hij verklaart niet 

voor zichzelf te hebben geboden. 

5. Gunning, beraad, niet Gunning en afgelasting, artikel 9 

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

Veilingvoorwaarden eindigt de Termijn van Beraad de vijfde (5e) 

werkdag volgende op de Afslag om vijf uur in de middag (17:00 uur) of 

zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund. 

ii. In aanvulling op artikel 9 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt 
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het volgende: 

a. De Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het 

Burgerlijk Wetboek komt tot stand door de enkele acceptatie 

door de Verkoper van een Bieding. 

b. Op de Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van 

het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing de Bijzondere 

Veilingvoorwaarden en, voor zover daarvan in de Bijzondere 

Veilingvoorwaarden niet is afgeweken, de Algemene 

Veilingvoorwaarden, ook als het verzoek tot onderhandse 

verkoop door de Verkoper is ingediend, in welk geval de 

Bijzondere Veilingvoorwaarden en, voor zover daarvan in de 

Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken, de Algemene 

Veilingvoorwaarden prevaleren boven hetgeen in de ingediende 

Koopovereenkomst is bepaald. 

c. De Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het 

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

van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde 

voorwaarden, waaronder de ontbindende voorwaarden dat: 

1. de Verkoper niet binnen de in artikel 548 lid 1 van het 

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 

van het 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 van het 

Burgerlijk Wetboek; 

4. Levering van het Registergoed en de Roerende Zaken door 

de Verkoper aan de Koper, na verlening van de 

goedkeuring als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het 

Burgerlijk Wetboek van de voorzieningenrechter, niet kan 

plaatsvinden binnen een mogelijk door de curator van de 

Eigenaar gestelde termijn als bedoeld in artikel 58 van de 

Faillissementswet; 

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

het Burgerlijk Wetboek, de in dat artikel bedoelde 

bedragen aan de Verkoper worden voldaan, dan wel zich 

voor de goedkeurende beschikking op de onderhandse 
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verkoop omstandigheden voordoen dan wel met de 

Schuldenaar alsnog afspraken zijn gemaakt die ertoe 

leiden dat de executie-opdracht wordt ingetrokken; 

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. de Koper niet tijdig en volledig voldoet aan de verplichting 

om, nadat hem bericht is dat de Verkoper zijn Bod, als 

bedoeld in artikel 547 lid 2 van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering, heeft geaccepteerd, en 

binnen de in artikel 548 lid 1 van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, de 

waarborgsom bedoeld in artikel 13 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden te voldoen. 

d. Verkoper en Koper zullen zich inspannen de koopovereenkomst 

als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek 

binnen de in artikel 548 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering bedoelde termijn, ter goedkeuring voor te 

leggen aan de voorzieningenrechter, derhalve dient de Koper 

daartoe op eerste verzoek van de Veilingnotaris in eigen persoon 

te verschijnen op het kantoor van de Veilingnotaris en een geldig 

legitimatiebewijs te overleggen. 

e. Een ontbindende voorwaarde die wordt vervuld, werkt terug tot 

en met de dag waarop de Koopovereenkomst tot stand kwam, 

zonder enige schadeplichtigheid van Verkoper. Koper kan alsdan 

geen rechten meer ontlenen aan de Koopovereenkomst. 

f. Op de Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van 

het Burgerlijk Wetboek is Nederlands recht van toepassing. 

6. Belastingen en kosten, artikel 10 

i. In afwijking van casu quo in aanvulling op het bepaalde in artikel 10 

van de Algemene Veilingvoorwaarden komen voor rekening van de 

Koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar 

zijn, alsmede de navolgende kosten: 

a. de overdrachtsbelasting die bij de verkrijging door de Koper van 

het Registergoed verschuldigd zal zijn; 

b. het honorarium van de Veilingnotaris; 

c. het kadastrale recht ter zake de Levering van het Registergoed; 

d. de kosten van (kadastrale- en overige) recherches; 

e. de door de rechtspersoon, die de Website beheert en/of de 

Veiling faciliteert, in rekening te brengen kosten voor de Veiling 

(voor onder meer dossiervorming, opstartkosten, behandeling, 
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marketing, advertenties, afslagersloon, zaalhuur en gebruik van 

computers); 

f. (leges)kosten wegens het opvragen van informatie; 

g. de inzetpremie; 

h. de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van 

hypotheken en beslagen; 

i. de kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte 

exploten; 

j. de kosten van een advocaat voor een eventuele 

verzoekschriftprocedure bij inroeping huurbeding en/of indiening 

Koopovereenkomst; 

k. griffierechten; 

l. de (eventuele) achterstanden in de watersysteemheffing; 

m. alle kosten verbonden aan het verkrijgen van de toestemming 

van de voorzieningenrechter van de desbetreffende rechtbank 

om te komen tot de gedwongen onderhandse verkoop ingevolge 

artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek; 

n. de kosten waarvoor een de Koper krachtens de wet aansprakelijk 

is; 

o. de eventuele kosten om tot ontruiming te geraken waaronder 

begrepen een eventueel vonnis tot ontruiming tegen de 

rechthebbende/hypotheekgever en de zijnen en tegen eventuele 

huurders en/of gebruikers en de eventuele kosten voor het 

aanbrengen van nieuwe sloten; 

p. de eventuele kosten van executie ter voorbereiding en 

organisatie van de Veiling voor zover hiervoor niet reeds 

vermeld; 

q. een bedrag aan rente berekend over de Koopsom op basis van 

de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk 

Wetboek over de periode die begint op de dag van Gunning (dan 

wel de dag van goedkeuring van de Koopovereenkomst door de 

voorzieningenrechter ingeval van onderhandse verkoop als 

bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek) en 

eindigt op de dag van betaling van de Koopsom, met dien 

verstande dat als de dag van betaling van de Koopsom later is 

gelegen dan de dag gelegen zes (6) weken na de Gunning, 

terwijl de oorzaak daarvan niet aan de Koper is te wijten, de 

periode waarover de rente verschuldigd is eindigt op de dag 

gelegen zes (6) weken na de Gunning, 

een en ander te verhogen met de eventueel over deze bedragen 

verschuldigde omzetbelasting. 
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Voor een specificatie van de kosten, alsmede een opgave van de 

terzake het Registergoed geheven (zakelijke) lasten (voor zover 

bekend), wordt verwezen naar de Website. 

Alle niet aan de Koper in rekening gebrachte kosten ter zake van de 

Veiling, worden aan de Verkoper in rekening gebracht. 

Verrekening van baten en lasten 

De baten en lasten zijn vanaf de betaling van de Koopsom en het 

overige verschuldigde voor rekening van de Koper. De Verkoper staat 

niet in voor de juistheid van de op de Website vermelde baten en 

lasten. Eigenaarslasten zullen niet worden verrekend; de Verkoper is 

voorts niet aansprakelijk voor verrekening van de op de Websites 

vermelde baten en lasten en/of belastingen. 

Achterstallige lasten 

Eventuele achterstallige lasten komen slechts voor rekening van de 

Koper voor zover deze op het Registergoed verhaald kunnen worden. 

Verklaring bestuur VVE conform artikel 5:122 leden 5 en 6 van het 

Burgerlijk Wetboek 

Voor een verklaring van het bestuur van de in deze akte genoemde 

VVE wordt verwezen naar de Website. Uit deze verklaring blijkt 

hetgeen Eigenaar per heden aan de VVE verschuldigd is, de 

servicekosten per maand, alsmede de omvang van het reservefonds 

als bedoeld in artikel 126 lid 1 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. 

Eventueel op de Website vermelde achterstanden ter zake van het 

huidige (lopende) boekjaar alsmede van het afgelopen boekjaar van de 

VVE komen voor rekening van de Koper. 

ii. Omzetbelasting 

Ter zake de levering van het Registergoed wordt tot uitgangspunt 

genomen dat artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 

("overdracht van een onderneming") van toepassing is, op basis 

waarvan geacht wordt dat voor de heffing van omzetbelasting geen 

leveringen of diensten plaatsvinden en derhalve geen omzetbelasting 

verschuldigd is. De Koper is in dat kader verplicht de exploitatie van 

het Registergoed als ondernemer in de zin van de omzetbelasting voort 

te zetten. Eventuele lopende omzetbelasting-herzieningstermijnen, als 

bedoeld in artikel 15 leden 4 en 6 van de Wet op de omzetbelasting 

1968 juncto artikel 11 tot en met 13a van de Uitvoeringsbeschikking 

omzetbelasting 1968, gaan als gevolg van toepassing van artikel 37d 

van de Wet op de omzetbelasting 1968 over op de Koper.  

Voor zover de Verkoper bekend zijn er geen herzieningstermijnen 

(meer) van toepassing. Mocht dit toch het geval zijn en herziening van 

omzetbelasting aan de orde zijn, waaronder in het jaar van overdracht, 
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dan komt dit volledig voor rekening en risico van de Koper. 

Indien artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 niet van 

toepassing is (bijvoorbeeld (niet limitatieve opsomming) omdat de 

Koper de exploitatie van het Registergoed niet als ondernemer in de 

zin van de omzetbelasting voortzet of omdat de mate van verhuur 

hiervoor te beperkt is), dan wordt de levering aangemerkt als een met 

omzetbelasting vrijgestelde levering, aangezien het Registergoed meer 

dan twee jaren geleden voor het eerst in gebruik genomen is. Er zal in 

dat geval niet worden geopteerd voor een met omzetbelasting belaste 

levering in de zin van artikel 11 lid 1 letter a ten tweede van de Wet op 

de omzetbelasting 1968. 

Waar in dit lid wordt gesproken van "levering" wordt uitsluitend 

bedoeld de relevante levering in de zin van de Wet op de 

omzetbelasting 1968. 

Mocht evenwel omzetbelasting verschuldigd zijn, dan is deze voor 

rekening van de Koper en niet in het Bod begrepen. 

Met het uitbrengen van een Bod stemt de Koper expliciet in met de 

hiervoor beschreven fiscale behandeling en de daarmee verband 

houdende verplichtingen en gevolgen. 

Overdrachtsbelasting 

Ter zake de verkrijging van het Registergoed is conform het bepaalde 

in artikel 14 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer zes procent 

(6%) overdrachtsbelasting verschuldigd. De verschuldigde 

overdrachtsbelasting is niet in het Bod begrepen. 

7. Tijdstip van betaling, artikel 11 

i. In afwijking van casu quo in overeenstemming met het bepaalde in 

artikel 11 lid 1 van de Algemene Veilingvoorwaarden dient de Koper: 

a. vóórafgaande aan de Gunning aan de Veilingnotaris ter hand te 

stellen een bankgarantie, casu quo bij de Veilingnotaris te 

storten een waarborgsom zoals hierna onder "8. Waarborgsom, 

bankgarantie, artikel 13" is bepaald; 

b. de verschuldigde overdrachtsbelasting uiterlijk zes (6) 

werkdagen na de Gunning te voldoen; 

c. de Koopsom en de overige voor zijn rekening komende kosten, 

belastingen en lasten uiterlijk zes (6) weken na de Gunning te 

voldoen, 

op de Kwaliteitsrekening van de Veilingnotaris op rekeningnummer 

NL27 ABNA 0500 2584 65, ten name van VDB Notarissen B.V. inzake 

Derdengelden, onder vermelding van "2017.1265/WSTR". 

Bij de betaling van de Koopsom dient gelijktijdig door de Koper te 

worden voldaan een bedrag aan rente, berekend over de Koopsom op 
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basis van de wettelijke rente over de periode welke verstrijkt tussen de 

datum van Gunning of beschikking van de rechtbank en de dag van 

betaling, zoals hiervoor onder "6. Belastingen en kosten, Artikel 10"is 

omschreven. 

ii. Het in artikel 11 lid 1 van de Algemene Veilingvoorwaarden gestelde 

komt te vervallen indien de Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat het 

bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor 

gestelde termijnen. 

iii. In aanvulling op artikel 11 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt 

het volgende: 

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

het Burgerlijk Wetboek dient de hierna onder "8. Waarborgsom, 

bankgarantie, artikel 13" vermelde waarborgsom door de Koper te 

worden voldaan vóór de ondertekening van de koopovereenkomst, en 

dienen de Koopsom en de overige in artikel 10 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden bedoelde kosten en lasten door de Koper te 

worden voldaan uiterlijk binnen vier (4) weken nadat de 

voorzieningenrechter de Koopovereenkomst heeft goedgekeurd. 

8. Waarborgsom, bankgarantie, artikel 13 

In afwijking van casu quo in aanvulling op het bepaalde in artikel 13 lid 1 van 

de Algemene Veilingvoorwaarden, dient de Koper een waarborgsom aan de 

Veilingnotaris te betalen, danwel een bankgarantie te stellen, ten bedrage 

van tien procent (10%) van de Koopsom met een minimum van tienduizend 

euro (€ 10.000,00). 

De Veilingnotaris bewaart de waarborgsom rentedragend, voor zover de 

desbetreffende bank hierover rente vergoedt. De door de Veilingnotaris 

ontvangen rente zal aan de Koper worden vergoed casu quo met de Koopsom 

worden verrekend. 

9. Toerekening betalingen, artikel 14 

Het gestelde in artikel 14 van de Algemene Veilingvoorwaarden ten aanzien 

van de volgorde waarin betalingen worden toegerekend komt, voor zover in 

strijd met het bepaalde in het hiervoor onder "7. Tijdstip van betaling, artikel 

11" vermelde, te vervallen. 

10. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen, artikel 16 

i. Aanschrijvingen 

Uit een kadastraal uittreksel de dato heden is gebleken dat er geen 

(voor-)aanschrijving(en) en/of aanzeggingen bekend is/zijn. De 

Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen 

informatie. 

ii. Publiekrechtelijke beperkingen 

Uit de Openbare Registers blijkt dat er met betrekking tot het 
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Registergoed geen beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet 

kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken bekend 

zijn in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de basisregistratie 

van het kadaster. 

Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen 

kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in 

voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke 

beperkingenregistratie. 

iii. Rechtsgedingen 

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

Registergoed rechtsgedingen aanhangig zijn. 

iv. Onteigening 

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

Registergoed onteigening is aangezegd; er is de Verkoper geen 

voornemen tot onteigening bekend. 

v. Milieu 

Voor zover hierna niet uitdrukkelijk anders is vermeld, is het Verkoper 

niet bekend of het Registergoed is verontreinigd met giftige, chemische 

en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de Verkoper ook niet bekend of 

zich in het Registergoed (ondergrondse) (olie/septic) tanks bevinden. 

Het is hem verder niet bekend of zich in het Registergoed 

asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke stoffen 

en/of materialen bevinden. 

Omtrent de milieustatus van het Registergoed wordt te dezen 

verwezen naar de Aankomsttitel (deel 15391, nummer 99), waarin 

onder meer woordelijk is vermeld: 

"Milieubepalingen 

Artikel 6 

1. Aan verkoper is niet bekend, dat het verkochte enige verontreiniging 

bevat, die ten nadele strekt van het hiervoor omschreven gebruik door 

koper of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot 

schoning van het verkochte, dan wel tot het nemen van andere 

maatregelen. 

2. Voor zover verkoper bekend is, is in het verkochte geen ondergrondse 

tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig. 

3. Aan verkoper is niet bekend dat in het verkochte sub A asbest is 

verwerkt. In het sub B verkochte is asbesthoudende dakbeplating 

verwerkt. Koper draagt er zorg voor dat die asbesthoudende beplating 

wordt verwijderd.". 

Voorts is aan de Gemeente verzocht informatie te verstrekken omtrent 

de milieustatus van het Registergoed. Indien en zodra deze informatie 
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door Verkoper is ontvangen zal deze informatie op de Website worden 

vermeld. 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 16 lid 3 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden aanvaardt de Verkoper geen enkele 

aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo 

gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens 

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 tot het nemen 

van andere maatregelen, zodat dit geheel voor risico van de Koper op 

de Veiling komt. 

vi. Energielabel 

De Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn (geweest) van het 

Registergoed en verklaart niet te beschikken over een energielabel dan 

wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit 

energieprestatie gebouwen. De Koper is hiermee volledig bekend en 

vrijwaart de Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. 

Op de website https://www.ep-online.nl staat vandaag geen definitief 

energielabel ten aanzien van het Registergoed geregistreerd. 

De Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel dan wel 

een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie 

gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen. 

vii. Bestemming Registergoed 

Voor nadere gegevens omtrent het bestemmingsplan van de 

Gemeente, waarin het Registergoed is gelegen, wordt verwezen naar 

de website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 

In de Splitsingsakte is opgenomen dat de bestemming voor het 

Registergoed winkelruimte is en voor zover de Verkoper bekend is het 

Registergoed thans in gebruik als winkelruimte. 

viii. Lasten en beperkingen 

Wat betreft bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen 

en/of kettingbedingen die op het Registergoed betrekking hebben 

wordt verwezen naar: 

a. de een akte van levering op zes oktober negentienhonderd 

tweeënnegentig verleden voor voornoemde notaris Groutars, van 

welke akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare 

Registers (destijds te Roermond) in register Hypotheken 4 op 

zeven oktober negentienhonderd tweeënnegentig in deel 8256 

nummer 23, waarin onder meer woordelijk is vermeld: 

"VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden hierbij te vestigen 



- 17 - 

 

ten laste van de percelen kadastraal bekend gemeente Margraten sectie 

A nummers 6242 en 6243 (waarop een appartementencomplex van 

winkels annex flatwoningen zal worden gerealiseerd) als lijdend erf en 

ten behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente sectie A 

nummers 5566 en 6346 (eigendom van de gemeente Margraten) als 

heersend erf, de erfdienstbaarheid te vestigen, houdende dat de 

eigenaar van het lijdend erf moet gedogen dat in op, of boven het lijdend 

erf leidingen, kabels, draden en andere werken door de gemeente 

Margraten en/of openbare nutsbedrijven en/of de Stichting C.A.I. 

Margraten gevestigd te Margraten worden gelegd, in stand gehouden, 

onderhouden, vervangen of verwijderd.". 

b. de Splitsingsakte (deel 8665 nummer 34), waarin onder meer 

woordelijk is vermeld: 

"VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden hierbij te vestigen, 

ten behoeve van de appartementsrechten met de indices 8 tot en met 31 

als heersende erven en ten laste van de appartementsrechten met de 

indices 1 tot en met 7 als lijdende erven, een erfdienstbaarheid, 

inhoudende dat de eigenaren van de lijdende erven moeten gedogen, dat 

ten behoeve van de heersende erven tegen of aan de plafonds van de 

lijdende erven drie verzamelleidingen worden geplaatst voor de 

rioolafvoer, welke de eigenaren van de heersende erven aldaar mogen 

hebben, houden, onderhouden en zonodig herstellen. 

Alle kosten verband houdende met deze verzamelleiding zijn voor 

rekening van de eigenaren van de heersende erven. 

Voorts wordt gevestigd eveneens ten behoeve van de 

appartementsrechten met indices 8 tot en met 31 als heersende erven 

en ten laste van de appartementsrechten met de indices 1 tot en met 7 

als lijdende erven, een erfdienstbaarheid, inhoudende dat de eigenaren 

van de lijdende erven moeten gedogen, dat ten behoeve van de 

heersende erven door (de winkels van) de lijdende erven afvoerleidingen 

voor hemelwaterafvoer worden geplaatst, welke de eigenaren van de 

heersende erven aldaar mogen hebben, houden, onderhouden en 

zonodig herstellen. 

Alle kosten verband houdende met deze afvoerleidingen zijn voor 

rekening van de eigenaren van de heersende erven.", 

alsmede het op het Register van toepassing zijnde 

Splitsingsreglement zoals is vastgesteld bij de Splitsingsakte. 

De statuten van de VVE zijn opgenomen in de Splitsingsakte. 

Koper wordt als appartementseigenaar van rechtswege lid van 

de VVE. 
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De Splitsingsakte en het Splitsingsreglement worden geacht 

woordelijk in deze Akte te zijn opgenomen en daarvan deel uit te 

maken. 

Koper verklaart uitdrukkelijk, door het uitbrengen van een Bod, 

de in de Splitsingsakte en het Splitsingsreglement aan Koper 

opgelegde verplichtingen getrouwelijk te zullen nakomen. 

Genoemde verplichtingen worden door Verkoper, door het van 

toepassing verklaren van de onderhavige veilingvoorwaarden, aan 

Koper bij de Levering opgelegd en worden door Verkoper ten behoeve 

van de rechthebbende(n) voor deze aangenomen. 

ix. Garanties 

De Verkoper en de Veilingnotaris geven geen garantie en aanvaarden 

geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van 

de informatie met betrekking tot het Registergoed mededelen, of 

waarvan mededeling achterwege blijft. 

x. Vrijwaring 

Van de Koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de 

juridische en feitelijke situatie van het Registergoed. De Koper 

vrijwaart de Verkoper en de Veilingnotaris van iedere aansprakelijkheid 

met betrekking tot het Registergoed. 

In de onderhavige Algemene Veilingvoorwaarden en Bijzondere 

Veilingvoorwaarden komen vrijwaringen jegens Verkoper en 

verklaringen jegens Verkoper voor. Door het uitbrengen van een Bod 

verklaart Koper expliciet de in de Algemene Veilingvoorwaarden en 

Bijzondere Veilingvoorwaarden genoemde vrijwaringen aan Verkoper te 

verlenen en bedoelde verklaringen af te leggen. 

11. Verklaring als bedoeld in artikel 3:273 lid 2 van het Burgerlijk 

Wetboek, artikel 18 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 18 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden machtigt de Koper de Veilingnotaris om namens hem de 

verklaring te verzoeken als bedoeld in artikel 3:273 lid 2 van het Burgerlijk 

Wetboek en deze verklaring na ontvangst in te schrijven in de Openbare 

Registers. 

12. Risico en verzekering, artikel 19 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden geldt het volgende: 

Omtrent de huidige verzekering zijn geen gegevens bekend. De Koper dient 

vanaf de Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. Het is niet bekend of 

Koper de verzekering kan overnemen. 

13. Huur / gebruik, artikel 22 

i. Bijzondere bepalingen: 
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a. In aanvulling op artikel 24 van de Algemene Veilingvoorwaarden 

geldt het volgende: 

Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie 

van het Registergoed: 

Uit inzage bij de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) 

blijken geen inschrijvingen op het adres van het Registergoed. 

Uit een inzage bij het handelsregister blijkt dat er een 

rechtspersoon is ingeschreven op het adres van het 

Registergoed. 

b. Voor zover bij de Verkoper bekend is het Registergoed op dit 

moment verhuurd welke huur is opgezegd per eenendertig 

januari tweeduizend achttien. 

Verkoper is bekend met deze huur en daartoe zal – gezien de 

hiervoor vermelde opzegging – het huurbeding als bedoeld in 

artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek niet worden 

ingeroepen. 

ii. Algemene bepalingen: 

a. Indien het Registergoed, in weerwil van het vorenstaande, ten 

tijde van de Levering toch zonder rechtsgeldige titel 

(gedeeltelijk) in gebruik is, dan wel in gebruik is in strijd met het 

huurbeding, is het - derhalve - aan de Koper om 

(overeenkomstig het hiervoor onder "6. Belasting en kosten, 

artikel 10" bepaalde) op zijn kosten en voor zijn risico ontruiming 

van (dat desbetreffende gedeelte van) het Registergoed te 

bewerkstelligen en dat de Verkoper voorts - voor zover mogelijk 

- uitoefening van het recht tot het inroepen van het huurbeding 

nadrukkelijk aan Koper overlaat, alsmede een beroep op de 

nietigheid van (eventuele) huur, pacht- of andere 

gebruiksrechten en 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. 

b. Verkoper geeft geen enkele garantie en staat er niet voor in dat 

de aan haar verstrekte informatie met betrekking tot de verhuur 

juist en/of volledig is of dat er voordien of nadien afwijkende 

afspraken met de huurder of een derde zijn of worden gemaakt. 

Verkoper staat er eveneens niet voor in dat de verplichtingen die 

voortvloeien uit de huurovereenkomst volledig en/of regelmatig 

worden nagekomen. 

c. Indien de Verkoper en/of de Notaris (nadere) informatie over de 

huur ontvangt zal dit worden vermeld op de Website. 

d. De Koper op de Veiling aanvaardt het Registergoed in de staat 
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waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te 

bevinden, met inachtneming van het hiervoor gemelde. 

e. Indien het Registergoed aan derden in huur of gebruik is 

afgestaan, is de Verkoper niet aansprakelijk voor het bestaan 

van een huur- of gebruiksovereenkomst, voor de daaruit 

voortvloeiende gevolgen en voor het niet inroepen van het 

huurbeding en staat de Verkoper er niet voor in dat: 

- vorderingen/rechten uit hoofde van (een) 

(huur)overeenkomst(en) niet zijn of zullen worden 

beslagen, dit komt derhalve voor rekening en risico van de 

Koper; 

- niet is, of zal worden, beschikt over de bij de feitelijke 

levering nog niet verschenen betalingstermijnen; 

- vanaf het tot stand komen van de koop bestaande 

huurovereenkomsten niet worden gewijzigd, het 

Registergoed niet geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd, in 

huurkoop wordt gegeven of op enigerlei andere wijze in 

gebruik wordt afgestaan. 

Voorts geldt dat wat betreft iedere, ten tijde van de datum van 

het passeren van de akte van kwijting, dan wel, in geval van een 

koopovereenkomst krachtens artikel 3:268 lid 2 van het 

Burgerlijk Wetboek, ten tijde van de Levering van kracht zijnde 

huurovereenkomst: 

de Koper overigens ter zake: 

(i) een door de gebruiker/huurder gestorte waarborgsom dan 

wel (de overdraagbaarheid van) de eventueel door 

huurder gestelde bankgarantie; 

(ii) in weerwil van een verplichting ter zake niet door de 

gebruiker/huurder gestorte waarborgsom; 

(iii) een in opdracht van de gebruiker/huurder gestelde 

bankgarantie; 

(iv) in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht 

van de gebruiker/huurder gestelde bankgarantie, en/of 

(v) eventueel door de gebruiker/huurder te betalen 

servicekosten dan wel bruikleen-/huurtermijn(en) en 

eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting, 

geen aanspraak jegens de Verkoper heeft en er zal daartoe ook 

geen verrekening plaatsvinden. 

f. In dit artikel wordt voor zover van toepassing onder huur tevens 

pacht en huurkoop verstaan en wordt onder huurovereenkomst 

tevens verstaan een andersoortige overeenkomst op grond 



- 21 - 

 

waarvan een ander dan de gerechtigde van het Registergoed het 

gebruik heeft van het Registergoed. 

g. De Koper aanvaardt dat de Verkoper slechts een beperkt 

onderzoek heeft kunnen doen naar de feitelijke gebruiks-

/huursituatie. Voorts wordt het aan de Koper uitdrukkelijk 

overgelaten dat hij zelf een onderzoek instelt naar de feitelijke 

gebruikssituatie van het Registergoed, wie het feitelijk gebruikt, 

op welke titel dit geschiedt, wie er rechten kan ontlenen om van 

het Registergoed nu of te eniger tijd gebruik te maken en op 

welke titel. De Verkoper kan slechts een beperkt onderzoek 

instellen, terwijl een sluitend onderzoek niet mogelijk is naar 

deze punten. De Koper aanvaardt alle risico's van een feitelijk of 

juridisch gebruik dat in het onderzoek van de Verkoper niet of 

niet volledig vastgesteld is. De door de Verkoper gedane opgave 

van diens onderzoeksresultaten gelden zonder dat daaraan enige 

vrijwaring of garantie van de zijde van de Verkoper kan worden 

ontleend. 

h. Overigens zijn van toepassing de bepalingen uit artikel 22 van de 

Algemene Veilingvoorwaarden, met uitzondering van het 

bepaalde in artikel 22 lid 1 sub B onder ii. bepaalde. 

14. Aansprakelijkheid, artikel 25 

In aanvulling op artikel 25 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het 

volgende: 

Verkoopinformatie 

Door het doen van een Bieding op het Registergoed verklaart de Bieder 

volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van ter beschikking gestelde 

informatie (hierna: Verkoopinformatie). 

Op de Verkoopinformatie is de navolgende disclaimer van toepassing: 

De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om de Gegadigde in de 

gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de 

volledigheid daarvan. 

In deze context geldt het navolgende: 

i. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige 

staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans 

bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. 

Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd die 

betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de 

verkrijging door de Eigenaar. 

Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. 

ii. Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een 

oordeel blijkt, is dit een persoonlijk oordeel van de Verkoper dan wel 
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haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de Verkoper 

daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter 

beschikking staande gegevens. 

Aan een dergelijk oordeel en/of de door de Verkoper of door derden 

daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden 

ontleend. 

iii. Geen enkele medewerker van de Verkoper en geen van de door de 

Verkoper ingeschakelde derden (waaronder begrepen de 

Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) is gemachtigd om met 

betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. 

De Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer 

jegens de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of 

door de Verkoper ingeschakelde derden (waaronder begrepen de 

Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of 

onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch dat hij niet voldoende 

in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en 

de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de 

gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des 

woords te verrichten. 

3.3. Uitdrukkelijke aanvaarding 

De Koper aanvaardt uitdrukkelijk, door het uitbrengen van een Bod, alle in deze 

akte vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke 

met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de Openbare Registers als 

bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld, 

alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn 

ingeschreven in de Openbare Registers, maar voor de Koper kenbaar zijn uit de 

feitelijke situatie en/of voor de Koper geen wezenlijk zwaardere belasting 

betekenen. 

3.4. Onderhandse biedingen 

Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en 

voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in een met de Verkoper te sluiten 

Koopovereenkomst, waarvan een model-exemplaar verkrijgbaar is ten kantore van 

de Veilingnotaris. 

Onderhandse biedingen kunnen tot veertien dagen voor de openbare verkoop 

worden gedaan door middel van het toesturen van het biedingsformulier, volledig 

ingevuld en ondertekend, zoals gepubliceerd op de Website, tezamen met de in dat 

formulier vermelde bijlage(n) aan de Veilingnotaris, derhalve tot en met zeven 

februari tweeduizend achttien (07-02-2018). 

4. HOOFDSTUK 4 VASTSTELLING 

Ingevolge het voorstel casu quo verzoek van de Verkoper en overeenkomstig het 
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bepaalde in artikel 517 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, stel ik, 

Veilingnotaris, hierbij de hiervoor gemelde voorwaarden vast als de voorwaarden 

waaronder de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken zal plaatsvinden. 

Woonplaatskeuze 

Tenslotte verklaarde de verschenen persoon dat de Verkoper ter zake deze Veiling 

woonplaats kiest ten kantore van de bewaarder van deze minuutakte, thans aan het adres 

Eindhovenseweg 126, 5582 HW Waalre. 

ENZOVOORTS 


