
 

Extra veilinginformatie Amerikaplein 8 Margraten (winkelruimte) 

 

ALGEMEEN: 

 Conform Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is het bouwjaar van het veilingobject 

1993. 

 Omschrijving/maatvoering: Winkeloppervlakte circa 244 m2, kitchenette met toiletruimte circa 

12 m2, magazijn circa 15 m2. 

 Totale inhoud: circa 900 m3. 

 Frontbreedte bedraagt circa 18,50 m1. 

 De diepte bedraagt ca 15 m1. 

 Het geheel is te splitsen in meerdere eenheden. 

 Centraal gelegen binnen de kern van Margraten. 

 

VOLGENS INFORMATIE VAN DE GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN: 

 zijn er geen bijzonderheden bekend zoals verontreiniging of een ondergrondse tank; 

 zijn er geen bijzonderheden te vermelden; en 

 zijn er geen beperkingen bekend in de landelijke voorziening WKPB en de basisregistratie 

Kadaster. 

 

INFORMATIE CONFORM VERKLARING VAN DE BEHEERDER VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS PER 

17 JANUARI 2018: 

 Op 17 januari 2018 bedraagt de omvang van het reservefonds € 61.007,53. Het aandeel hierin 

voor de appartementsrechten bedraagt € 5.728,61. 

 De debiteurenadministratie van de VvE geeft aan dat het saldo van de verkoper momenteel een 

stand vertoont van: € 658,45. 

 De VVE heeft in haar algemene ledenvergadering van 24 mei 2017 de actuele begroting 

goedgekeurd. Op basis van deze begroting zijn de per 3 maanden verschuldigde periodieke 

bijdragen vastgesteld. Voor de onderhavige appartementsrechten is dit een bedrag van € 648,12 

per 3 maanden. 

Achterstanden ter zake van het huidige (lopende) boekjaar alsmede van het afgelopen boekjaar 

van de VVE komen voor rekening van de Koper. 

 Door de VVE zijn geen besluiten genomen waaruit voor de leden een aanmerkelijke verzwaring 

van bestaande financiële verplichtingen en/of nieuwe financiële verplichtingen van aanmerkelijke 

omvang voortvloeien. 

 Er zijn geen toetredings- c.q. uittredingskosten verschuldigd in verband met een 

eigendomsoverdracht. 

 Door de VVE is geen lening aangegaan en de VVE heeft geen andere schulden dan de normale 

lasten en belastingen ter zake van het registergoed en de exploitatie, verzekering en 

administratie daarvan; 

 De vereniging van eigenaars heeft geen gemeenschappelijke stookvoorziening. 

 Aan de appartementsrechten is geen ander lidmaatschap verbonden dan dat van de vereniging 

van eigenaars. 

 Er is geen sprake van eventuele bijzonderheden, zoals onlangs genomen bijzondere besluiten, 

welke voor de nieuwe toekomstige eigenaar van belang kunnen zijn. 

 De vereniging van eigenaars heeft (nog) geen huishoudelijk reglement. 

 

Op vorenstaande informatie (de “Verkoopinformatie”) is de disclaimer van toepassing zoals opgenomen 

in de akte inhoudende de vaststelling van de (bijzondere) veilingvoorwaarden, gepubliceerd op de 

website www.bog-auctions.com. 


