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Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 16 januari 2018 voor mr. R.H. 
Meppelink, notaris te Amsterdam. 
 
AKTE HOUDENDE VEILINGVOORWAARDEN  
(Voorstraat 261A, 261, 263, 281, 283, 285, 287, 305 en 307 te Lelystad) 
 
(i) het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, plaatselijk 

bekend te 8226 HD Lelystad, Voorstraat 261 A, kadastraal bekend gemeente Lelystad sectie P 
complexaanduiding 443-A appartementsindexnummer 17, uitmakende het vijftien 
driehonderdeenenzestigste (15/361) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een 
gebouw met aanhorigheden, onder- en bijliggende grond, staande en gelegen te Lelystad aan de 
Voorstraat 261 tot en met 307 (oneven nummers), ten tijde van de splitsing in 
appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Lelystad sectie P nummer 384, groot negen 
are drieënveertig centiare; 

(ii) het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, plaatselijk 
bekend te 8226 HD Lelystad, Voorstraat 261, kadastraal bekend gemeente Lelystad sectie P 
complexaanduiding 443-A appartementsindexnummer 18, uitmakende het achttien 
driehonderdeenenzestigste (18/361) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder i vermelde 
gemeenschap; 

(iii) het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, plaatselijk 
bekend te 8226 HD Lelystad, Voorstraat 263, kadastraal bekend gemeente Lelystad sectie P 
complexaanduiding 443-A appartementsindexnummer 19, uitmakende het vijftien 
driehonderdeenenzestigste (15/361) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder i vermelde 
gemeenschap; 

(iv) het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, plaatselijk 
bekend te 8226 HD Lelystad, Voorstraat 281, kadastraal bekend gemeente Lelystad sectie P 
complexaanduiding 443-A appartementsindexnummer 20, uitmakende het vijftien 
driehonderdeenenzestigste (15/361) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder i vermelde 
gemeenschap; 

(v) het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, plaatselijk 
bekend te 8226 HD Lelystad, Voorstraat 283, kadastraal bekend gemeente Lelystad sectie P 
complexaanduiding 443-A appartementsindexnummer 21, uitmakende het vijftien 



 

 

driehonderdeenenzestigste (15/361) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder i vermelde 
gemeenschap; 

(vi) het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, plaatselijk 
bekend te 8226 HD Lelystad, Voorstraat 285, kadastraal bekend gemeente Lelystad sectie P 
complexaanduiding 443-A appartementsindexnummer 22, uitmakende het vijftien 
driehonderdeenenzestigste (15/361) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder i vermelde 
gemeenschap; 

(vii) het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, plaatselijk 
bekend te 8226 HD Lelystad, Voorstraat 287, kadastraal bekend gemeente Lelystad sectie P 
complexaanduiding 443-A appartementsindexnummer 23, uitmakende het achttien 
driehonderdeenenzestigste (18/361) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder i vermelde 
gemeenschap; 

(viii) het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, plaatselijk 
bekend te 8226 HD Lelystad, Voorstraat 305, kadastraal bekend gemeente Lelystad sectie P 
complexaanduiding 443-A appartementsindexnummer 24, uitmakende het dertig 
driehonderdeenenzestigste (30/361) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder i vermelde 
gemeenschap; 

(ix) het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, plaatselijk 
bekend te 8226 HD Lelystad, Voorstraat 307, kadastraal bekend gemeente Lelystad sectie P 
complexaanduiding 443-A appartementsindexnummer 25, uitmakende het vier 
driehonderdeenenzestigste (4/361) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder i vermelde 
gemeenschap; 

 hierna tezamen te noemen: Registergoed. 

 
B.  VASTSTELLEN VEILINGVOORWAARDEN 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 517 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering stel ik, 
notaris, zulks in overleg met en op verzoek van de Verkoper, de veilingvoorwaarden vast waaronder op 
zestien februari tweeduizend achttien vanaf dertien uur en dertig minuten (13:30 uur) de openbare 
verkoop van het Registergoed – uitsluitend via internet – eerst bij opbod en vervolgens bij afslag, ten 
overstaan van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam, dan wel diens waarnemer, een andere notaris 
verbonden aan Loyens & Loeff N.V. of een ander bevoegd ambtenaar, zal plaatsvinden krachtens het 
bepaalde in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede van de overeenkomstig artikel 3:254 van het 
Burgerlijk Wetboek verpande roerende zaken. 
De openbare verkoop zal uitsluitend via internet geschieden: 
1.  onder de “Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015”, hierna te noemen: AVVI 2015, 

opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. 
Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers 
van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op eenendertig december tweeduizend 
veertien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153, en waarvan een exemplaar is gehecht 



 

 

aan deze akte (Bijlage); en 
2. voor zover van de AVVI 2015 wordt afgeweken onder de navolgende bijzondere 

veilingvoorwaarden.  
Definities die in de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gebruikt, maar in deze akte niet 
zijn gedefinieerd, hebben de betekenis als daaraan toegekend in de AVVI 2015. Definities kunnen 
zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. 
De Bieder casu quo Koper wordt geacht - voordat hij zijn Bod uitbrengt - kennis te hebben genomen van 
de Algemene Veilingvoorwaarden, de Bijzondere Veilingvoorwaarden en van het Biedprotocol, en wordt 
geacht daarmee te hebben ingestemd.  
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 
Begrippen 
In aanvulling op de begrippen in de AVVI 2015 wordt toegevoegd of aangepast de definitie: 
- Bieder 
 De Geregistreerde die in de Veiling een bod uitbrengt, hetzij bij Opbod, hetzij bij afmijning 

alsmede 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 alsmede een bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; 
- 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 alsmede de 
enkele acceptatie door de 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; 

- Koopovereenkomst 
 de koopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper met betrekking tot het Registergoed die 

tot stand komt door de Gunning welke tevens omvat  een koopovereenkomst als bedoeld in 
artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek; 

- 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. 
De Veiling. 
Artikel 4. 
In afwijking van de AVVI 2015 komt artikel 4 lid 2 AVVI 2015 te luiden als volgt: 
2. De Veiling vindt plaats in twee fasen:  
 -  de eerste fase: de Inzet bij Opbod vangt aan op zestien februari tweeduizend achttien 

vanaf dertien uur en dertig minuten (13:30 uur); 
 -  de tweede fase: de Afslag bij Afmijning vindt aansluitend aan de Inzet plaats. 



 

 

 Voor het exacte tijdstip waarop het Registergoed wordt geveild wordt verwezen naar de Website. 
 De Koopsom is gelijk aan de som van de Inzetsom en het Afmijnbedrag. Wordt niet gemijnd, dan 

is de Koopsom gelijk aan de Inzetsom. 
3.  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 AVVI 2015 is het uitbrengen van een Bieding 

alleen mogelijk gedurende de Veilingperiode en wel met inachtneming van het Biedprotocol, 
doch uitsluitend via de door BOG Auctions B.V., zijnde het Veilinghuis, beheerde elektronische 
omgeving, ontsloten door de Website, zijnde www.bog-auctions.com. 

Het Bod. 
Artikel 5. 
In afwijking van de AVVI 2015 komt artikel 5 lid 7 AVVI 2015 te luiden als volgt: 
7. De Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd 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.  
De inzetpremie (plok) (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting) bedraagt vijf/tiende procent 
(0,5 %) van de Inzetsom. De inzetpremie wordt bij de Koper in rekening gebracht. 
Bieden voor een ander. 
Artikel 8.  
Overeenkomstig het in artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, heeft een Bieder het recht te verklaren dat hij 
een Bieding namens één of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient vóór de betaling van 
de Koopsom, doch uiterlijk zes (6) werkdagen na Gunning, door de Bieder aan de Veilingnotaris te 
worden gedaan. 
De Verkoper heeft het recht de Volmachtgever 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. 
Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting. 
Artikel 9. 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf (5) 
werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund. 
Belasting en kosten. 
Artikel 10. 
In afwijking van en aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening van de 
Koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende 
kosten: 
- het honorarium van de Veilingnotaris; 
- de kosten van de - eventuele - akte de command; 
- het kadastrale recht (inschrijven veilingakten); 



 

 

- de kadastrale recherches; 
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;  
- eventuele achterstallige waterschapslasten; 
- verschotten; 
- honorarium zuivering (doorhaling hypotheken en eventuele beslagen); 
- het kadastrale recht (doorhaling hypotheken en eventuele beslagen);  
- de inzetpremie (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting) ten bedrage van vijf/tiende 

procent (0,5 %) van de Inzetsom;  
- deurwaarderskosten; 
- kosten van het Veilinghuis; 
- kosten van de Platformnotaris; 
- advertentiekosten;  
- de wettelijke rente berekend over de koopsom over een periode welke verstrijkt tussen de datum 

van toewijzing (gunning) en de dag van betaling van de koopprijs; 
- de wettelijke rente wordt bij onderhandse executie berekend over een periode welke verstrijkt 

tussen de datum van de beschikking (waarbij de desbetreffende voorzieningenrechter de 
koopovereenkomst heeft goedgekeurd) en de dag van betaling van de koopprijs;  

- eventuele mutatiekosten vereniging van eigenaars;  
- de eventuele achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die in het lopende of het 

voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 
lid 3 Burgerlijk Wetboek; 

- leges rechtbank (uitbetaling gelden); en 
- leges rechtbank (zuivering). 
Voor een nadere specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website, zijnde www.bog-
auctions.com. 
Eventuele achterstallige zakelijke lasten zijn slechts voor rekening van Koper voorzover zij op het 
Registergoed kunnen worden verhaald. 
Fiscale behandeling 
i.  Overdrachtsbelasting 
 Ter zake de verkrijging van het Registergoed door de Koper is zes procent (6%) 

overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze komt geheel voor rekening en risico 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 art. 37d van 
de Wet op de omzetbelasting 1968 over op de Koper. Voor zover 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, 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 
omdat de Koper de exploitatie van het Registergoed niet als ondernemer in de zin van de 
omzetbelasting voortzet), 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. 

In de onderhavige veilingvoorwaarden komen vrijwaringen jegens Verkoper en verklaringen jegens 
Verkoper voor. Door het uitbrengen van een bod verklaart Koper expliciet de in de veilingvoorwaarden 
genoemde vrijwaringen aan Verkoper te verlenen en bedoelde verklaringen af te leggen. 
Tijdstip van betaling. 
Artikel 11. 
In afwijking van de AVVI 2015 komt artikel 11 lid 1 AVVI 2015 te luiden als volgt: 
1.  De Koper dient: 
 a.  de waarborgsom bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 uiterlijk drie (3) werkdagen na de 

Gunning te voldoen op de Kwaliteitsrekening; 
 b.  de Koopsom en de overige in artikel 10 AVVI 2015 bedoelde kosten, belastingen en lasten 

uiterlijk op dertig maart tweeduizend achttien te voldoen op de Kwaliteitsrekening. 
 Aan Koper wordt slechts uitstel verleend indien de Verkoper schriftelijk aan de Veilingnotaris 

heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor 
gestelde termijnen. 

 De hiervoor vermelde betalingen dienen tijdig te worden voldaan door storting op de 
Kwaliteitsrekening van de Veilingnotaris, in goed gangbaar geld, welke betaling en 
onderberustingstelling van gelden tevens inhoudt machtiging aan de Veilingnotaris, het aldus 
ontvangene uit te keren aan wie zulks behoort. 

 De verplichtingen tot betaling van de Koopsom en tot Levering van het Registergoed, indien een 
afkoelingsperiode wordt afgekondigd als bedoeld in de Faillissementswet worden opgeschort tot 
vijf (5) dagen na de datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de Verkoper is 
geïnformeerd dat de afkoelingsperiode met betrekking tot het Registergoed is geëindigd, met 
dien verstande dat de overige verplichtingen van de Koper, waaronder die tot het betalen van 
een waarborgsom, niet worden opgeschort. 

 De verplichtingen tot betaling van de Koopsom en tot Levering van het Registergoed, indien van 



 

 

overheidswege of op grond van een rechterlijke beschikking een maatregel wordt opgelegd die 
leidt tot opschorting van de executoriale verkoop terwijl er reeds een koopovereenkomst met 
betrekking tot het Registergoed tot stand is gekomen, wordt opgeschort tot vijf dagen na de 
datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de Verkoper is geïnformeerd dat de 
opschorting van de executoriale verkoop met betrekking tot het Registergoed is geëindigd, met 
dien verstande dat de overige verplichtingen van de Koper, waaronder die tot het betalen van 
een waarborgsom, niet worden opgeschort. 

 Verkoper heeft het recht de Koopovereenkomst te ontbinden indien de Verkoper na afloop van 
een hiervoor bedoelde afkoelingsperiode het Registergoed niet meer kan of mag leveren, met 
dien verstande dat ontbinding van de Koopovereenkomst mogelijk is tot de vijfde dag na de 
datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de Verkoper is geïnformeerd dat de 
afkoelings- of opschortingsperiode is Geëindigd. 

In afwijking van artikel 11 lid 2 AVVI 2015 geldt: 
2.  Indien de Veiling na de Inzet wordt ingetrokken, indien Verkoper niet tot Gunning overgaat of 

indien de Koopovereenkomst wordt ontbonden heeft de Inzetter geen recht op de in artikel 7 
AVVI 2015 bedoelde inzetpremie. 

Waarborgsom. 
Artikel 13. 
In afwijking van het bepaalde in artikel 13 lid 1 AVVI 2015, dient Koper een Waarborgsom aan 
Veilingnotaris te betalen te bedrage van vijftien procent (15%) van de Koopsom. 
Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen. 
Artikel 16. 
Voor zover aan de Verkoper bekend, alsmede voor zover blijkt uit de informatie verstrekt door de 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers geldt het onderstaande ten aanzien van de 
bijzondere lasten en beperkingen.  
Verkoper staat er niet voor in dat deze informatie juist is en geeft geen enkele garantie en aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt of waarvan 
mededeling achterwege blijft. 
a.  Aanschrijvingen 
 Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de 

openbare registers van heden blijkt dat er geen (voor-) aanschrijvingen bekend zijn ten aanzien 
van het Registergoed. 

b.  Publiekrechtelijke beperkingen 
 Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de 

openbare registers van heden rusten en geen publiekrechtelijke beperkingen op het 
Registergoed. 

 Vorenstaande laat onverlet dat er (meer) publiekrechtelijke beperkingen kunnen rusten op het 
Registergoed, die niet zijn ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het 
kadaster en de openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie. 



 

 

c. Zakelijke rechten (opstalrechten, belemmeringenwet privaatrecht, et cetera) 
 Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de 

openbare registers van heden is het Registergoed niet belast met zakelijke rechten. 
d. Bijzondere lasten en beperkingen  
 Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die 

aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voor zover 
een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden. 

 Voor wat betreft de bekende lasten en beperkingen wordt te dezen verwezen naar de akte van 
levering, op negen april negentienhonderd negentig verleden voor mr. M.J.V. Kloeck, notaris te 
Heemstede, waarvan een afschrift is ingeschreven in de openbare registers voor de Dienst voor 
het kadaster en de openbare registers (destijds te Lelystad) in register Hypotheken 4, deel 20 
nummer 19 op negen april negentienhonderd negentig, waarin woordelijk is opgenomen: 

 “2.De appartementsrechten worden aan de koper geleverd met de daaraan of aan het onroerend 
goed verbonden heersende en lijdende erfdienstbaarheden en verplichtingen, omtrent het 
bestaan waarvan verkoper niets anders bekend is dan hetgeen is vermeld in akten van transport 
casu quo van scheiding en deling op zeven en twintig december negentienhonderd vier en 
tachtig voor een plaatsvervanger van genoemde notaris Hak verleden, waarin ondermeer 
woordelijk staat vermeld: 

 Artikel 5. Bestemming en gebruik. 
 a. Het verkochte is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor de bouw van winkels, met 

daarboven twee en dertig woningen type B. 
 b. De winkels dienen uitsluitend te worden gerealiseerd ten behoeve van de volgende branches: 
 - kruidenierswaren; 
 - slagerij; 
 - aardappelen/groente/fruit; 
 - bakker; 
 - zuivel/kaaswinkel; 
 - drugstore/giftshop/doe-het-zelf/huishoudelijk artikelen; 
 - bloemen, planten; 
 - slijterij; 
 - tabaksartikelen/tijdschriften/kleinvak; 
 - rijwielzaak; 
 - lunchroom/restaurant/café; 
 - postagentschap/telefooncel; 
 - bankfiliaal 
 c. De koper of zijn rechtsopvolgers is in het bij deze akte verkochte onroerend goed geen gebruik 

toegestaan als welke wordt gebezigd in het door de gemeente te realiseren gezondheidscentrum 
aan de Voorstraat te Lelystad (bijvoorbeeld praktijkruimten, huisartsen, specialiste, 
fysiotherapeuten, verloskundigen en apothekers). 



 

 

 d. Bij overtreding van het hiervoor onder 5 c bepaalde verbeurt of verbeuren de koper of zijn 
rechtsopvolgers ten behoeve van de gemeente een boete van EENHONDERDDUIZEND 
GULDEN  

 (f. 100.000,--), 
 e. De bepalingen als hierboven onder 5 c en 5 d genoemd,moeten bij elke vervreemding in 

eigendom of zakelijk genotsrecht, dan wel verhuur van het geheel of een gedeelte van het bij 
deze akte verkochte onroerend goed, aan de nieuwe verkrijger(s) in eigendom of zakelijk 
genotsrecht dan wel verhuur, worden opgelegd, ten behoeve van de gemeente worden 
bedongen en aangenomen en in elke van vervreemding woordelijk worden opgenomen, zulks op 
verbeurte door de koper en iedere opvolgende eigenaar of zakelijk gerechtigde, die verzuimt op 
te leggen, te bedingen, aan te nemen of te doen opnemen van een onmiddellijk opeisbare boete 
van EENHONDERDDUIZEND GULDEN (f 100.00,--) ten behoeve van de gemeente. 

 Artikel 6. Enzovoorts. 
 Artikel 7. Algemene Voorwaarden. 
 Voorzover daarvan niet in deze akte uitdrukkelijk is afgeweken zijn op het bepaalde in deze akte 

van toepassing hoofdstuk I artikelen 2 (leden 2, 3 en 4), 3 en 4 en hoofdstuk II van de Algemene 
Bepalingen voor de verkoop van grond der gemeente Lelystad 1980, zoals deze op elf december 
negentienhonderd negen en zeventig zijn vastgesteld door de landdrost van de Zuidelijke 
IJsselmeerpolders onder nummer 26722-4/5/6/7/8/9/10 alsmede de wijziging op gemelde 
Algemene Bepalingen vastgesteld door de Raad van de gemeente Lelystad de dato twaalf mei 
negentienhonderdtachtig nummer 7272-4/5. 

 Gemelde Algemene Bepalingen zijn aan deze akte gehecht. 
 De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat gemelde Algemene Bepalingen worden 

geacht letterlijk in deze akte te zijn opgenomen en daarmede en geheel uit te maken.  
 Meer speciaal wordt ten deze verwezen naar de daarin opgenomen kettingbedingen, als daarin 

opgenomen onder artikel 10 lid 3 en artikel 19 en de boetebedingen opgenomen onder artikel 15, 
de leden 4, 5 en 6. 

 Artikel 8. Ondergrond galerijen. 
 a. De ondergrond van de galerijen, in de kruisarcering aangegeven op de aan deze akte 

gehechte situatietekening, heeft een zodanig karakter dat zij onbebouwd moet blijven. 
 De hieronder aan te brengen verharding zal door en voor rekening van de gemeente worden 

aangelegd. 
 b. In verband met het vorenstaande wordt artikel 14 van de Algemene Bepalingen voor de 

verkoop van grond der gemeente Lelystad 1980 uitgebreid met een vijfde lid luidende: 
 “5. Het is de koper en zijn rechtsopvolger(s) niet toegestaan de grond onder de galerijen te 

bebouwen.” 
 en artikel 18 van gemelde Algemene Bepalingen wordt uitgebreid met een zevende lid, luidende: 
 “7. Bij niet-nakoming van de in het vijfde lid van artikel 14 opgelegde verplichting verbeurt 

(verbeuren) de overtreder(s) ten behoeve van de gemeente een direct opeisbare, niet voor 



 

 

vermindering vatbare, boete van EENHONDERD GULDEN  
 (f 100,-) voor elke dag of een gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, met 

inachtneming van de leden 4, 5, en 6 van dit artikel.” 
 Artikel 9. Erfdienstbaarheden. 
 A.Ten laste van de bij deze akte gedeelten van de verkochte percelen, welke in kruisarcering zijn 

aangegeven op de aan deze akte gehechte situatietekening, deel uitmakende van het perceel 
kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie P nummers 384 en 385 en ten behoeve van het 
aan de gemeente in eigendom zijnde perceel kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie P 
nummer 386 wordt bij deze gevestigd een erfdienstbaarheid van weg om de ter plaatse aan 
weerszijden van de bebouwing gelegen openbare wegen met elkaar te verbinden. 

 De vestiging van de erfdienstbaarheid geschiedt om niet. 
 De weg wordt een openbare weg in de zin van de Wegenwet en zal mogen worden gebruikt door 

voetgangers en vervoermiddelen in de ruimste zin van het woord. De koper mag de weg onder 
geen enkele omstandigheid voor het openbare verkeer afsluiten. 

 B.  1.  De koper en zijn rechtsopvolgers zijn verplicht – wanneer burgemeester en wethouders 
dit nodig achten – te gedogen dat palen, kabels, draden, isolatoren, aanduidingsbordjes, 
drainagebuizen en pijpleidingen met toebehoren voor openbare doeleinden, obstakels in de vorm 
van straatputjes, brandkranen, afsluiters, apparatuur in de vorm van lichtmasten en/of kasten en 
eventuele aanwijspaaltjes, almsede voorzieningen ten behoeve van de centrale antenne-
inrichting op, in, aan of boven de grond en de daarop gestichte bouwwerken worden aangebracht 
en onderhouden. 

 Burgemeester en wethouders kunnen slechts een beroep doen op het hiervoor bepaalde, indien 
de genoemde zaken redelijkerwijs geoordeeld niet in gemeentegrond kunnen worden 
aangebracht en mits deze zaken zodanig worden aangebracht dat de rechthebbende in haar 
eigendom casu quo gebruik van het gekochte niet meer beperkt zal worden dan redelijkerwijs 
geoordeeld strikt noodzakelijk is. De bepaling van de plaats waar deze zaken worden 
aangebracht geschiedt in nauw overleg met de koper. Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg 
is van het aanbrengen, onderhouden, vernieuwen en verwijderen van de hiervoor genoemde 
zaken, zal door of vanwege en op kosten van de instantie die deze werkzaamheden uitvoert of 
doet uitvoeren worden hersteld of aan de rechthebbende worden vergoed. 

 2. Voor zover zaken, zoals vermeld in lid 1, al of niet na verlegging in de grond gehandhaafd 
worden, moeten de koper en zijn rechtsopvolgers de aanwezigheid hiervan gedogen en wordt bij 
het verlijden van de transportakte ten behoeve van de belanghebbenden een erfdienstbaarheid 
gevestigd tot het aanleggen, hebben en onderhouden van deze zaken. 

 3. De koper is verplicht op zijn kosten maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de 
aanwezige zaken, zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel welke burgemeester en 
wethouders dan wel de eigenaren van de zaken noodzakelijk achten. 

 4. De koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade welke door beschadiging van de 
aanwezige zaken, als bedoeld in lid 1, door toedoen van hem of van personen waarvan hij zich 



 

 

bedient of voor wie hij aansprakelijk is, wordt veroorzaakt. 

 De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat de tot aanleg en/of instandhouding van 
de hiervoor sub 1 vermelde voorzieningen benodigde erfdienstbaarheden zijn gevestigd ten 
behoeve en ten laste van de voormelde bij deze overgedragen percelen en het aan de gemeente 
in eigendom zijnde perceel kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie P, nummer 386 over en 
weer. 

 De comparant sub 1, handelend als gemeld, verklaarde alle voormelde bedingen voor de 
gemeente aan te nemen. 

 C. De boetebepalingen van artikel 18, lid 3, van de Algemene Bepalingen zijn eveneens van 
toepassing op het gestelde onder A en B.’’’’ 
Voor zover in dit artikel bepalingen, verplichtingen, lasten en/of beperkingen voorkomen, 
waarvan Verkoper verplicht is deze aan Koper op te leggen, worden - voor zover mogelijk - die 
verplichtingen, lasten en/of beperkingen bij de levering aan Koper opgelegd.  

e. Milieu 
 De Koper aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke 

levering blijkt te bevinden.  
 Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 staat de Verkoper niet in voor de afwezigheid 

van materiële gebreken in of aan het Registergoed waaronder mede begrepen eventuele 
verontreiniging van de bodem en het grondwater behorende tot het Registergoed. Onder 
materiële gebreken in of aan het Registergoed wordt begrepen de aanwezigheid van materialen 
die (bij verwijdering) schadelijk kunnen zijn voor milieu of de volksgezondheid of die kunnen 
worden beschouwd als chemisch afval, waaronder begrepen asbesthoudende materialen. De 
eventuele aanwezigheid van materiële gebreken in of aan het Registergoed komt voor rekening 
en risico van de Koper.  

f. Bestemming 
Wat betreft het bestemmingsplan wordt verwezen naar het vigerend bestemmingsplan 
“Waterwijk-Noord”, vastgesteld door gemeente Lelystad op veertien januari tweeduizend tien.  

 Voor meer informatie over het bestemmingsplan wordt verwezen naar de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

g. Energielabel 
 Artikel 2.1 lid 3 van het Besluit energieprestatie gebouwen bepaalt dat bij de verkoop van een 

gebouw de eigenaar daarvan een definitief energielabel voor dat gebouw aan een koper 
beschikbaar dient te stellen. De overheid heeft aangekondigd om vanaf één januari tweeduizend 
vijftien op de naleving van deze verplichting strenger te controleren en een boete op te leggen in 
geval van overtreding.  

 De Eigenaar is aangeschreven met het verzoek om dit energielabel aan te leveren, tot op heden 
hebben wij geen energielabel mogen ontvangen van de Eigenaar. De gevolgen hiervan zijn voor 
rekening en risico van de Koper.  

 Koper wordt er op gewezen dat indien hij een energielabel wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf 



 

 

dient zorg te dragen. 
h. Roerende zaken 
 De in of op het Registergoed aanwezige roerende zaken, ter zake waarvan de Verkoper niet 

bevoegd is deze tezamen met het Registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels te 
executeren, zijn niet in de verkoop en Levering begrepen.  

i.  Verrekening baten, lasten, huren en waarborgsommen 
 De baten en lasten zijn vanaf de betaling van de Koopsom en het overige verschuldigde voor 

rekening van de Koper. 
 De Verkoper is niet aansprakelijk voor verrekening van lasten, belastingen, huren en (eventuele) 

waarborgsommen. 
j. Splitsing / Vereniging van Eigenaars  

Te dezen wordt verwezen naar de bepalingen, opgenomen in de akte van splitsing in 
appartementsrechten op zevenentwintig december negentienhonderd vierentachtig voor notaris 
mr. V.M.J. Hak, notaris te Lelystad, verleden, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de 
openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zwolle) 
op achtentwintig december negentienhonderd vierentachtig in register Hypotheken 4, deel 4862 
nummer 17. 

In voormelde splitsingsakte is, voor zover daarvan niet is afgeweken of dit niet is aangevuld, van 
toepassing verklaard het reglement zoals vastgesteld bij akte tweeëntwintig november 
negentienhonderd drieëntachtig verleden voor mr. H.M. Sasse, notaris te Arnhem, waarvan een 
afschrift is ingeschreven in de openbare registers voor de Dienst van het kadaster en de 
openbare registers (destijds te Zwolle) op dertig december negentienhonderd drieëntachtig in 
register Hypotheken 4, deel 4605 nummer 1. 

 Koper wordt van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars genaamd: “Vereniging van 
Eigenaars Voorstraat 261 tot en met 307 oneven te Lelystad”, welke vereniging statutair is 
gevestigd te Lelystad en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32171544, hierna 
te noemen: Vereniging van Eigenaars. 

 Conform opgave van de Vereniging van Eigenaars als bedoeld in artikel 5:122 lid 2 van het 
Burgerlijk Wetboek geldt het volgende: 

 (i) Het maandelijkse exploitatievoorschot voor het jaar tweeduizend achttien bedraagt 
driehonderdtweeëntwintig euro en achtenzeventig eurocent (EUR 322,78). 

 (ii) Het reservefonds in de Vereniging van Eigenaars bedraagt vierenvijftigduizend 
zeshonderdeenendertig euro en zevenenveertig eurocent (EUR 54.631,47) per elf januari 
tweeduizend achttien. 

 (iii) Het aandeel in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaars met betrekking tot het 
Registergoed bedraagt eenentwintigduizend negenhonderddrieënveertig euro en 
vierenveertig eurocent (EUR 21.943,44). 

 (iv) De notulen van de vergadering van de Vereniging van Eigenaars kunnen opgevraagd 
worden bij de Veilingnotaris.  



 

 

 Koper van het Registergoed is hoofdelijk aansprakelijk voor de bijdragen die de Eigenaar aan de 
Vereniging van Eigenaars verschuldigd is over het lopende en daaraan voorafgaande boekjaar.  

 Koper vrijwaart Verkoper en de Veilingnotaris voor iedere mogelijke aanspraak van de 
Vereniging van Eigenaars ter zake. 

Risico en verzekering. 
Artikel 19. 
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 lid 2 AVVI 2015 geldt het volgende: 
2.  Omtrent de verzekering met betrekking tot het Registergoed is niets bekend. Koper dient vanaf 

de Gunning zelf voor de verzekering zorg te dragen. Het is niet bekend of Koper de verzekering 
kan overnemen. 

Aflevering. 
Artikel 20. 
In aanvulling op het bepaalde in artikel 20 lid 1 AVVI 2015 geldt: 
1.  De Aflevering van het Registergoed vindt plaats uiterlijk op dertig maart tweeduizend achttien, 

zulks met inachtneming van artikel 11 lid 1 AVVI 2015. 
Overeenkomstig artikel 20 lid 4 AVVI 2015 geldt: 
4.  Het Registergoed wordt afgeleverd in de feitelijke toestand waarin het zich op het moment van 

Aflevering blijkt te bevinden.  
 Het risico dat het Registergoed na Gunning, dan wel ingeval van onderhandse verkoop als 

bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, vanaf het moment dat de 
voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd, geheel of gedeeltelijk, 
tenietgaat, wordt beschadigd of anderszins in waarde daalt komt, ongeacht de oorzaak, voor 
rekening van de Koper. De gevolgen in geval van gebreken bij de Aflevering die niet het gevolg 
zijn van een toerekenbare tekortkoming van de Verkoper zijn volledig voor rekening van de 
Koper. 

Huur en gebruik. 
Artikel 22. 
In overeenstemming met en/of aanvulling op artikel 22 AVVI 2015 geldt het volgende: 
a. Voor zover bekend bij Verkoper is het Registergoed gedeeltelijk verhuurd. 
 Het Registergoed, voor zover verhuurd, wordt verkocht onder gestanddoening van de lopende 

huurovereenkomsten. 
b. Volgens informatie is het Registergoed als volgt in gebruik: 
 (i) Voorstraat 261A 
  is verhuurd voor circa achtduizend driehonderdzestien euro (EUR 8.316,00) exclusief 

omzetbelasting per jaar (per vijf januari tweeduizend zeventien) en dient de huur 
maandelijks te worden voldaan; 

 (ii) Voorstraat 261 
  is verhuurd voor circa achttienduizend achthonderdtwaalf euro (EUR 18.812,00) exclusief 

omzetbelasting per jaar (per vijf januari tweeduizend zeventien)  en dient de huur 



 

 

maandelijks te worden voldaan. 
 (iii) Voorstraat 287 
  is verhuurd voor circa negentienduizend driehonderdvijf euro (EUR 19.305,00) exclusief 

omzetbelasting per jaar (per vijf januari tweeduizend zeventien) en dient de huur 
maandelijks te worden voldaan; 

  (iv) Voorstraat 305 
  is verhuurd voor circa vijfendertigduizend vijfenveertig euro (EUR 35.045,00) exclusief 

omzetbelasting per jaar (per vijf januari tweeduizend zeventien) en dient de huur 
maandelijks te worden voldaan; 

 (v) voor het overige staat het Registergoed leeg en is niet in gebruik bij de Eigenaar en/of een 
derde. 

Een kopie van de ontvangen huurovereenkomst(en), eventuele allonge(s) en andere 
beschikbare informatie kan worden opgevraagd bij de Veilingnotaris; 
c. Verkoper staat er niet voor in dat de door de vorenstaande informatie juist 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. 

d. Een eventueel door de huurder gestorte waarborgsom zal tussen Verkoper en Koper niet 
verrekend worden. 

e. Het is Verkoper niet bekend of een eventueel door de huurder gestelde bankgarantie 
overdraagbaar is. 

f. De servicekosten en lopende en/of reeds vooruitbetaalde huurtermijn(en) zullen tussen Verkoper 
en Koper niet verrekend worden. 

De Verkoper en de Veilingnotaris staan niet in voor vorenstaande informatie, en de gevolgen van het 
vorenstaande zijn geheel voor rekening en risico van de Koper. 
C. DIVERSEN 
Garanties, verkoop op “as is, where is” basis 
De Koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is” principe, 
waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke 
toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de Koper heeft ter zake van deze staat van het 
Registergoed geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoper dan wel de Veilingnotaris.  
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoper en de Veilingnotaris geen garantie en 
aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het Registergoed 
mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft. 
Onderhandse biedingen 
Tot veertien (14) dagen voor de openbare verkoop bepaalde dag, derhalve tot een februari 
tweeduizend achttien tot vierentwintig uur (24:00 uur) kan, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, op 
het Registergoed worden geboden bij een aan de notaris gerichte schriftelijke verklaring. 
De AVVI 2015 en de Bijzondere Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de onderhandse bieding.  



 

 

Hiervoor dient het biedformulier “onderhandse biedingen” zoals te vinden op de Website, zijnde 
www.bog-auctions.com te worden gebruikt.  
Door acceptatie door de Verkoper van een onderhandse bieding komt een Koopovereenkomst als 
bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek tot stand.  
Verkoper en Koper zullen zich inspannen bedoelde Koopovereenkomst binnen de in artikel 548 lid 1 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, zijnde een (1) week voor de voor 
de openbare verkoop bepaalde dag, ter goedkeuring voor te leggen aan de voorzieningenrechter.  
Koper is gehouden de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 AVVI 2015 voor het indienen van het 
verzoekschrift bij de rechtbank te voldoen op de Kwaliteitsrekening. 
Een onderhandse bieding ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt geacht 
te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden zoals opgenomen in de 
modelkoopovereenkomst, die is op te vragen bij de Veilingnotaris. 

 



 

 

RHM/CB/26402344 

5166628/40075244 

 
 
 

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 16 januari 2018 voor mr. R.H. 
Meppelink, notaris te Amsterdam. 
 
AKTE HOUDENDE VEILINGVOORWAARDEN  

(Voorstraat 282 en Markermeerstraat 9 tot en met 27 (oneven nummers) te Lelystad) 

 
(i) een perceel grond met de daarop aanwezige opstallen met aanhorigheden, plaatselijk bekend te 

8226 HG Lelystad, Voorstraat 282, kadastraal bekend gemeente Lelystad sectie P nummer 
5550 (gedeeltelijk afkomstig van het vervallen perceelnummer 385), groot twee are vijfentwintig 
centiare; 

 hierna te noemen: Registergoed 1; 
(ii) een perceel grond met de daarop aanwezige opstallen met aanhorigheden, plaatselijk bekend te 

8226 HG Lelystad, Voorstraat 282 en 8226 JZ Lelystad, Markermeerstraat 9 tot en met 27, 
kadastraal bekend gemeente Lelystad sectie P nummer 5551 (gedeeltelijk afkomstig van de 
vervallen perceelnummers 4844 en 1223), groot twaalf are negentien centiare; 

 hierna te noemen: Registergoed 2; 
 hierna Registergoed 1 en Registergoed 2 tezamen te noemen: Registergoed. 

 
B.  VASTSTELLEN VEILINGVOORWAARDEN 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 517 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering stel ik, 
notaris, zulks in overleg met en op verzoek van de Verkoper, de veilingvoorwaarden vast waaronder op 
zestien februari tweeduizend achttien vanaf veertien uur (14:00 uur)  de openbare verkoop van het 
Registergoed – uitsluitend via internet – eerst bij opbod en vervolgens bij afslag, ten overstaan van mr. 
R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam, dan wel diens waarnemer, een andere notaris verbonden aan 
Loyens & Loeff N.V. of een ander bevoegd ambtenaar, zal plaatsvinden krachtens het bepaalde in artikel 
3:268 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede van de overeenkomstig artikel 3:254 van het Burgerlijk 
Wetboek verpande roerende zaken. 
De openbare verkoop zal uitsluitend via internet geschieden: 
1.  onder de “Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015”, hierna te noemen: AVVI 2015, 

opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. M.R.H. 
Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers 
van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op eenendertig december tweeduizend 
veertien in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153, en waarvan een exemplaar is gehecht 



 

 

aan deze akte (Bijlage); en 
2. voor zover van de AVVI 2015 wordt afgeweken onder de navolgende bijzondere 

veilingvoorwaarden.  
Definities die in de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gebruikt, maar in deze akte niet 
zijn gedefinieerd, hebben de betekenis als daaraan toegekend in de AVVI 2015. Definities kunnen 
zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. 
De Bieder casu quo Koper wordt geacht - voordat hij zijn Bod uitbrengt - kennis te hebben genomen van 
de Algemene Veilingvoorwaarden, de Bijzondere Veilingvoorwaarden en van het Biedprotocol, en wordt 
geacht daarmee te hebben ingestemd.  
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 
Begrippen 
In aanvulling op de begrippen in de AVVI 2015 wordt toegevoegd of aangepast de definitie: 
- Bieder 
 De Geregistreerde die in de Veiling een bod uitbrengt, hetzij bij Opbod, hetzij bij afmijning 

alsmede 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 alsmede een bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; 
- 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 alsmede de 
enkele acceptatie door de 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; 

- Koopovereenkomst 
 de koopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper met betrekking tot het Registergoed die 

tot stand komt door de Gunning welke tevens omvat  een koopovereenkomst als bedoeld in 
artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek; 

- 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. 
De Veiling. 
Artikel 4. 
In afwijking van de AVVI 2015 komt artikel 4 lid 2 AVVI 2015 te luiden als volgt: 
2. De Veiling vindt plaats in twee fasen:  
 -  de eerste fase: de Inzet bij Opbod vangt aan op zestien februari tweeduizend achttien 

vanaf veertien uur (14:00 uur); 
 -  de tweede fase: de Afslag bij Afmijning vindt aansluitend aan de Inzet plaats. 



 

 

 Voor het exacte tijdstip waarop het Registergoed wordt geveild wordt verwezen naar de Website. 
 De Koopsom is gelijk aan de som van de Inzetsom en het Afmijnbedrag. Wordt niet gemijnd, dan 

is de Koopsom gelijk aan de Inzetsom. 
3.  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 AVVI 2015 is het uitbrengen van een Bieding 

alleen mogelijk gedurende de Veilingperiode en wel met inachtneming van het Biedprotocol, 
doch uitsluitend via de door BOG Auctions B.V., zijnde het Veilinghuis, beheerde elektronische 
omgeving, ontsloten door de Website, zijnde www.bog-auctions.com. 

Het Bod. 
Artikel 5. 
In afwijking van de AVVI 2015 komt artikel 5 lid 7 AVVI 2015 te luiden als volgt: 
7. De Inzet wordt automatisch met twee minuten verlengd 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.  
De inzetpremie (plok) (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting) bedraagt vijf/tiende procent 
(0,5 %) van de Inzetsom. De inzetpremie wordt bij de Verkoper in rekening gebracht. 
Bieden voor een ander. 
Artikel 8.  
Overeenkomstig het in artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, heeft een Bieder het recht te verklaren dat hij 
een Bieding namens één of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient vóór de betaling van 
de Koopsom, doch uiterlijk zes (6) werkdagen na Gunning, door de Bieder aan de Veilingnotaris te 
worden gedaan. 
De Verkoper heeft het recht de Volmachtgever 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. 
Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting. 
Artikel 9. 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf (5) 
werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund. 
Belasting en kosten. 
Artikel 10. 
In afwijking van en aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening van de 
Koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende 
kosten: 
- het honorarium van de Veilingnotaris; 
- de kosten van de - eventuele - akte de command; 
- het kadastrale recht (inschrijven veilingakten); 



 

 

- de kadastrale recherches; en 
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn.  
Voor een nadere specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website, zijnde www.bog-
auctions.com. 
Eventuele achterstallige zakelijke lasten zijn slechts voor rekening van Koper voorzover zij op het 
Registergoed kunnen worden verhaald. 
Fiscale behandeling 
i.  Overdrachtsbelasting 
 Het Registergoed bestaat uit winkel-/bedrijfsruimte en woningen. 
 Ter zake de verkrijging van het Registergoed is door de koper zes procent (6%) 

overdrachtsbelasting verschuldigd over de winkel-/bedrijfsruimte en twee procent (2%) over de 
woningen. Deze komt geheel voor rekening en risico van Koper.  

 Voor de eigendomsoverdracht dient Koper van het Registergoed aan te geven welk percentage 
van de Koopsom zal worden toegerekend aan de woningen door uiterlijk vijf (5) werkdagen voor 
de Aflevering een verklaring van een Register Makelaar Taxateur te overleggen aan de 
Veilingnotaris. De verklaring van de Register Makelaar Taxateur moet zijn van het gehele 
Registergoed en uit deze taxatie moet blijken welk percentage is toe te rekenen aan de 
woningen. 

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 art. 37d van 
de Wet op de omzetbelasting 1968 over op de Koper. Voor zover 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, 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 
omdat de Koper de exploitatie van het Registergoed niet als ondernemer in de zin van de 
omzetbelasting voortzet), 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. 
In de onderhavige veilingvoorwaarden komen vrijwaringen jegens Verkoper en verklaringen jegens 
Verkoper voor. Door het uitbrengen van een bod verklaart Koper expliciet de in de veilingvoorwaarden 
genoemde vrijwaringen aan Verkoper te verlenen en bedoelde verklaringen af te leggen. 
Tijdstip van betaling. 
Artikel 11. 
In afwijking van de AVVI 2015 komt artikel 11 lid 1 AVVI 2015 te luiden als volgt: 
1.  De Koper dient: 
 a.  de waarborgsom bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 uiterlijk drie (3) werkdagen na de 

Gunning te voldoen op de Kwaliteitsrekening; 
 b.  de Koopsom en de overige in artikel 10 AVVI 2015 bedoelde kosten, belastingen en lasten 

uiterlijk op dertig maart tweeduizend achttien te voldoen op de Kwaliteitsrekening. 
 Aan Koper wordt slechts uitstel verleend indien de Verkoper schriftelijk aan de Veilingnotaris 

heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort binnen de daarvoor 
gestelde termijnen. 

 De hiervoor vermelde betalingen dienen tijdig te worden voldaan door storting op de 
Kwaliteitsrekening van de Veilingnotaris, in goed gangbaar geld, welke betaling en 
onderberustingstelling van gelden tevens inhoudt machtiging aan de Veilingnotaris, het aldus 
ontvangene uit te keren aan wie zulks behoort. 

 De verplichtingen tot betaling van de Koopsom en tot Levering van het Registergoed, indien een 
afkoelingsperiode wordt afgekondigd als bedoeld in de Faillissementswet worden opgeschort tot 
vijf (5) dagen na de datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de Verkoper is 
geïnformeerd dat de afkoelingsperiode met betrekking tot het Registergoed is geëindigd, met 
dien verstande dat de overige verplichtingen van de Koper, waaronder die tot het betalen van 
een waarborgsom, niet worden opgeschort. 

 De verplichtingen tot betaling van de Koopsom en tot Levering van het Registergoed, indien van 
overheidswege of op grond van een rechterlijke beschikking een maatregel wordt opgelegd die 
leidt tot opschorting van de executoriale verkoop terwijl er reeds een koopovereenkomst met 
betrekking tot het Registergoed tot stand is gekomen, wordt opgeschort tot vijf dagen na de 
datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de Verkoper is geïnformeerd dat de 
opschorting van de executoriale verkoop met betrekking tot het Registergoed is geëindigd, met 
dien verstande dat de overige verplichtingen van de Koper, waaronder die tot het betalen van 
een waarborgsom, niet worden opgeschort. 

 Verkoper heeft het recht de Koopovereenkomst te ontbinden indien de Verkoper na afloop van 
een hiervoor bedoelde afkoelingsperiode het Registergoed niet meer kan of mag leveren, met 
dien verstande dat ontbinding van de Koopovereenkomst mogelijk is tot de vijfde dag na de 
datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de Verkoper is geïnformeerd dat de 
afkoelings- of opschortingsperiode is Geëindigd. 

In afwijking van artikel 11 lid 2 AVVI 2015 geldt: 



 

 

2.  Indien de Veiling na de Inzet wordt ingetrokken, indien Verkoper niet tot Gunning overgaat of 
indien de Koopovereenkomst wordt ontbonden heeft de Inzetter geen recht op de in artikel 7 
AVVI 2015 bedoelde inzetpremie. 

Waarborgsom. 
Artikel 13. 
In afwijking van het bepaalde in artikel 13 lid 1 AVVI 2015, dient Koper een Waarborgsom aan 
Veilingnotaris te betalen te bedrage van vijftien procent (15%) van de Koopsom. 
Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen. 
Artikel 16. 
Voor zover aan de Verkoper bekend, alsmede voor zover blijkt uit de informatie verstrekt door de 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers geldt het onderstaande ten aanzien van de 
bijzondere lasten en beperkingen.  
Verkoper staat er niet voor in dat deze informatie juist is en geeft geen enkele garantie en aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt of waarvan 
mededeling achterwege blijft. 
a.  Aanschrijvingen 
 Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de 

openbare registers van heden blijkt dat er geen (voor-) aanschrijvingen bekend zijn ten aanzien 
van het Registergoed. 

b.  Publiekrechtelijke beperkingen 
 Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de 

openbare registers van heden rusten en geen publiekrechtelijke beperkingen op het 
Registergoed. 

 Vorenstaande laat onverlet dat er (meer) publiekrechtelijke beperkingen kunnen rusten op het 
Registergoed, die niet zijn ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het 
kadaster en de openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie. 

c. Zakelijke rechten (opstalrechten, belemmeringenwet privaatrecht, et cetera) 
 Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de 

openbare registers van heden is het Registergoed niet belast met zakelijke rechten. 
d. Bijzondere lasten en beperkingen  
 Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die 

aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voor zover 
een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden. 

 Voor wat betreft de bekende lasten en beperkingen wordt te dezen verwezen naar: 
 - met betrekking Registergoed 1 de akte van levering en opheffing splitsing, op een 

november tweeduizend vijf verleden voor notaris mr. B.J. Binnerts, voornoemd, waarvan 
een afschrift is ingeschreven in de openbare registers voor de Dienst voor het kadaster en 
de openbare registers (destijds te Lelystad) in register Hypotheken 4, deel 2756 nummer 
43 op drie november tweeduizend vijf, waarin woordelijk is opgenomen: 



 

 

  ‘’VII. Beperkte rechten, bijzondere bepalingen 
  Met betrekking tot eventuele bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of 

bijzondere verplichtingen ten aanzien van het in de splitsing betrokken recht, te weten de 
eigendom van het perceel met het daarop destijds gerealiseerde gebouw kadastraal 
bekend gemeente Lelystad, sectie P nummer 385, wordt verwezen naar een akte van 
levering op zevenentwintig december negentienhonderd vierentachtig verleden voor een 
waarnemer van genoemde notaris Hak, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het 
Kadaster en de Openbare Registers te Zwolle (thans Lelystad) in register hypotheken 4 op 
de dag daarna in deel 4862 nummer 15, waarin diverse kettingbedingen en 
erfdienstbaarheden zijn opgenomen, waarin ondermeer woordelijk staat vermeld: 

  “Artikel 5. Bestemming en gebruik. 

  a. Het verkochte is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor de bouw van 
winkels, met daarboven twee en dertig woningen type B. 

  b. De winkels dienen uitsluitend te worden gerealiseerd ten behoeve van de volgende 
branches: 

   - kruidenierswaren; 

   - slagerij; 
   - aardappelen/groente/fruit; 
   - bakker; 
   - zuivel/kaaswinkel; 
   - drugstore/giftshop/doe-het-zelf/huishoudelijke artikelen; 
   - bloemen, planten; 
   - slijterij; 
   - tabaksartikelen/tijdschriften/kleinvak; 
   - rijwielzaak; 
   - lunchroom/restaurant/café; 
   - postagentschap/telefooncel; 
   - bankfiliaal. 
  c. De koper of zijn rechtsopvolgers is in het bij deze akte verkochte onroerend goed 

geen gebruik toegestaan als welke wordt gebezigd in het door de gemeente te 
realiseren gezondheidscentrum aan de Voorstraat te Lelystad (bijvoorbeeld 
praktijkruimten huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten, verloskundigen en 
apothekers). 

  d. Bij overtreding van het hiervoor onder 5 c bepaalde verbeurt of verbeuren de koper 
of zijn rechtsopvolgers ten behoeve van de gemeente een boete van 
EENHONDERDDUIZEND GULDEN (ƒ. 100.000,--). 

  e. De bepalingen als hierboven onder 5 c en 5 d genoemd, moeten bij elke 
vervreemding in eigendom of zakelijk genotsrecht, dan wel verhuur van het geheel 
of een gedeelte van het bij deze akte verkochte onroerend goed, aan de nieuwe 



 

 

verkrijger(s) in eigendom of zakelijk genotsrecht dan wel verhuur, worden opgelegd, 
ten behoeve van de gemeente worden bedongen en aangenomen, zulks op 
verbeurte door de koper en iedere opvolgende eigenaar of zakelijk gerechtigde, die 
verzuimt op te leggen, te bedingen, aan te nemen of te doen opnemen van een 
onmiddellijk opeisbare boete van EENHONDERDDUIZEND GULDEN (ƒ. 100.000,--
) ten behoeve van de gemeente. 

  Artikel 6. Splitsing in appartementen. 
  Het verkochte dient door de koper te worden gesplitst in appartementsrechten. 
  Artikel 7. Algemene Voorwaarden. 
  Voorzover daarvan niet in deze akte uitdrukkelijk is afgeweken zijn op het bepaalde in 

deze akte van toepassing hoofdstuk I artikelen 2 (leden 2, 3 en 4), 3 en 4 en hoofdstuk II 
van de Algemene Bepalingen voor de verkoop van grond der gemeente Lelystad 1980, 
zoals deze op elf december negentienhonderd negen en zeventig zijn vastgesteld door de 
landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders onder nummer 26722-4/5/6/7/8/9/10 
alsmede de wijziging op gemelde Algemene Bepalingen vastgesteld door de Raad van de 
gemeente Lelystad de dato twaalf mei negentienhonderd tachtig, nummer 7272-4/5. 

  Gemelde Algemene Bepalingen zijn aan deze akte gehecht. 
  De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat gemelde Algemene Bepalingen 

worden geacht letterlijk in deze akte te zijn opgenomen en daarmede een geheel uit te 
maken. 

  Meer speciaal wordt ten deze verwezen naar de daarin opgenomen onder artikel 10 lid 3 
en artikel 19 en de boetebedingen opgenomen onder artikel 18, de leden 4, 5 en 6. 

  Artikel 8. Ondergrond galerijen. 
  3. a. De ondergrond van de galerijen in kruisarcering aangegeven op de aan deze 

akte gehechte situatietekening, heeft een zodanig karakter dat zij onbebouwd 
moet blijven. 

    De hieronder aan te brengen verharding zal door en voor rekening van de 
gemeente worden aangelegd. 

   b. in verband met het vorenstaande wordt artikel 14 van de Algemene 
Bepalingen voor de verkoop van grond der gemeente Lelystad 1980 
uitgebreid met een vijfde lid luidende: 

    “5. Het is de koper en zijn rechtsopvolger(s) niet toegestaan de grond onder 
de galerijen te bebouwen.” 

   en artikel 18 van gemelde Algemene Bepalingen wordt uitgebreid met een zevende 
lid, luidende: 

   “7. Bij niet-nakoming van de in het vijfde lid van (verbeuren) de overtreder(s) ten 
behoeve van de gemeente een direct opeisbare, niet voor vermindering 
vatbare, boete van EENHONDERD GULDEN (ƒ. 100,--) voor elke dag of een 
gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, met inachtneming van de 



 

 

leden 4, 5 en 6 van dit artikel.” 
  Artikel 9. Erfdienstbaarheden. 
  A. Ten laste van de bij deze akte overgedragen gedeelten, welke in kruisarcering zijn 

aangegeven op de aan deze akte gehechte situatietekening, deel uitmakende van 
het perceel kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie P nummers 384 en 385 en 
ten behoeve van het aan de gemeente in eigendom zijnde perceel kadastraal 
bekend gemeente Lelystad, sectie P nummer 386 wordt bij deze gevestigd een 
erfdienstbaarheid van weg om de ter plaatse aan weerszijden van de bebouwing 
gelegen openbare wegen met elkaar te verbinden. De vestiging van de 
erfdienstbaarheid geschiedt om niet.  

   De weg wordt een openbare weg in de zin van de Wegenwet en zal mogen worden 
gebruikt door voetgangers en vervoermiddelen in de ruimste zin van het woord. De 
koper mag de weg onder geen enkele omstandigheid voor het openbare verkeer 
afsluiten. 

  B. 1. De koper en zijn rechtsopvolgers zijn verplicht – wanneer burgemeester en 
wethouders dit nodig achten aanduidingsbordjes, drainagebuizen en 
pijpleidingen met toebehoren voor openbare doeleinden, obstakels in de vorm 
van straatputjes, brandkranen, afsluiters, apparatuur in de vorm van 
lichtmasten en/of kasten en eventuele aanwijspaaltjes, alsmede 
voorzieningen ten behoeve van de centrale antenne-inrichting op, in, aan of 
boven de grond en de daarop gestichte bouwwerken worden aangebracht en 
onderhouden. 

    Burgemeester en Wethouders kunnen slechts een beroep doen op het 
hiervoor bepaalde, indien de genoemde zaken redelijkerwijs geoordeeld niet 
in gemeentegrond kunnen worden aangebracht en mits deze zaken zodanig 
worden aangebracht dat de rechthebbende in haar eigendom casu quo 
gebruik van het gekochte niet meer beperkt zal worden dan redelijkerwijs 
geoordeeld strikt noodzakelijk is. De bepaling van de plaats waar deze zaken 
worden aangebracht geschiedt in nauw overleg met de koper. Alle schade, 
welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, onderhouden, 
vernieuwen en verwijderen van de hiervoor genoemde zaken, zal door of 
vanwege en op kosten van de instantie die deze werkzaamheden uitvoert of 
doet uitvoeren worden hersteld of aan de rechthebbende worden vergoed. 

   2. Voor zover zaken, zoals vermeld in lid 1, al of niet na verleggen in de grond 
gehandhaafd worden, moeten de koper en zijn rechtsopvolgers de 
aanwezigheid hiervan gedogen en wordt bij het verlijden van de transportakte 
ten behoeve van de belanghebbende een erfdienstbaarheid gevestigd tot het 
aanleggen, hebben en onderhouden van deze zaken. 

   3.  De koper is verplicht op zijn kosten maatregelen te nemen ter voorkoming van 



 

 

schade aan de aanwezige zaken, zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel 
welke burgemeester en wethouders dan wel de eigenaren van de zaken 
noodzakelijk achten. 

   4.  De koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade welke door 
beschadiging van de aanwezige zaken, als bedoeld in lid 1, door toedoen van 
hem of van personen waarvan hij zich bedient of voor wie hij aansprakelijk is, 
wordt veroorzaakt. 

   De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat de tot aanleg en/of 
instandhouding van de hiervoor sub 1 vermelde voorzieningen benodigde 
erfdienstbaarheden zijn gevestigd ten behoeve en ten laste van de voormelde bij 
deze overgedragen percelen en het aan de gemeente in eigendom zijnde perceel 
kadastraal beken gemeente Lelystad, sectie P, nummer 386 over en weer. 

   De comparant sub 1, handelend als gemeld, verklaarde alle voormelde bedingen 
voor de gemeente aan te nemen. 

  C. De boetebepalingen van artikel 18, lid 3, van de Algemene Bepalingen zijn 
eveneens van toepassing op het gestelde onder A en B.”  

  De erfdienstbaarheden waarmee het in de splitsing betrokken recht, te weten de eigendom 
van het perceel kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie P nummer 385/442 met het 
daarop destijds gerealiseerde gebouw is belast, zijn gevestigd ten behoeve van een 
heersend erf dat eigendom is van de gemeente Lelystad.’’ 

 - met betrekking tot Registergoed 2 de akte van levering, op een november tweeduizend vijf 
verleden voor notaris mr. B.J. Binnerts, voornoemd, waarvan een afschrift is ingeschreven 
in de openbare registers voor de Dienst voor het kadaster en de openbare registers 
(destijds te Lelystad) in register Hypotheken 4, deel 2657 nummer 41 op drie november 
tweeduizend vijf, waarin woordelijk is opgenomen: 

  ‘’ VI VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN 
  De comparant, blijkens twee aan deze akte gehechte onderhandse akten van volmacht ten 

deze mede handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
  a. de naamloze vennootschap: N.V. NUON INFRA OOST, statutair gevestigd te 

Arnhem, (feitelijk gevestigd Utrechtseweg 68, 8612 AH Arnhem), ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Centraal 
Gelderland onder nummer 08021677, hierna te noemen: 

   NUON; 
  b. de stichting: WOONSTICHTING CENTRADA, statutair gevestigd te Lelystad 

(feitelijk gevestigd Wigstraat 18, 8223 EG Lelystad), ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Flevoland onder 
nummer 39047475, ter uitvoering van het besluit van het bestuur van die stichting, 
van welk bestuursbesluit een kopie aan deze akte is gehecht, hierna te noemen: 
Centrada; 



 

 

  verklaarde voorts als volgt: 
  A. NUON, Centrada en GJH vestigen bij deze ter uitvoering van hetgeen zij daartoe bij 

deze overeenkomen ten laste van het op de aan deze akte gehechte tekening door 
middel van dubbele arcering schetsmatig aangegeven gedeelte van het perceel 
kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie P nummer 1223 en ten behoeve van: 

   a. dat gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Lelystad sectie P 
nummer 385 dat bij akte van opheffing van splitsing op heden voor mij notaris 
verleden werd toebedeeld aan NUON, gelijk NUON aanneemt, zonder enige 
tegenprestatie over een weer, de erfdienstbaarheid inhoudende de 
verplichting te dulden dat de eigenaar dan wel gebruiker van het heersend erf 
over het dienend erf van de openbare weg naar de aan de zuidzijde van zijn 
perceel gelegen deur gaat en van die deur over het dienend erf naar de 
openbare weg gaat; 

   b. dat gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Lelystad sectie P 
nummer 4843 waarop de woning Merenlaan 9 te Lelystad is gelegen 
(eigendom van Centrada), gelijk Centrada aanneemt, zonder enig 
tegenprestatie over en weer, de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting 
te dulden dat de eigenaar dan wel huurder en/of andere gebruiker van het 
heersend erf over het dienend erf van de openbare weg naar de tuin achter 
die woning gaat en van die tuin over het dienend erf naar de openbare weg. 

   De eigenaar van het heersend erf is gerechtigd een hek te plaatsen tussen dienend 
erf en openbaar gebied. Een sleutel daarvan dient aan elk der eigenaren van de 
heersend erven kosteloos ter beschikking te worden gesteld. De erfdienstbaarheden 
dient te voet te worden uitgeoefend, dan wel per rolstoel of vergelijkbaar voertuig. 
Rijwielen moeten aan de hand worden meegevoerd. 

  B. Centrada en GJH vestigen bij deze ten uitvoering van hetgeen zij daartoe bij deze 
overeenkomen, gelijk door GJH wordt aangenomen, zonder enige nadere 
tegenprestatie over en weer, ten behoeve en ten laste van: 

   a. het aan Centrada in eigendom toebehorende gedeelte van het perceel 
kadastraal bekend gemeente Lelystad sectie P nummer 4843 waarop thans 
een deel van het voetpad bestemd voor de woningen Merenlaan 9 tot en met 
17 is gelegen; 

   b. het aan GJH in eigendom toebehorende gedeelte van het perceel kadastraal 
bekend gemeente Lelystad sectie P nummer 4844 en 1223 waarop thans een 
deel van het voetpad bestemd voor de woningen Merenlaan 9 tot en met 17 
te Lelystad is gelegen, over en weer, de erfdienstbaarheid van overpad 
inhoudende het recht voor eigenaren en door dezen aangewezen gebruikers 
van de supermarkt (echter niet het winkelend publiek, behoudends bij gebruik 
als nooduitgang) en eigenaren en door dezen aangewezen gebruikers van de 



 

 

woningen om te komen van en te gaan naar de Markermeerstraat over het 
pad. 

   De erfdienstbaarheden dienen te voet te worden uitgeoefend, dan wel per rolstoel of 
vergelijkbaar voertuig. Rijwielen moeten aan de hand worden meegevoerd. Het is 
verboden op het pad voorwerpen te plaatsen. Het pad dient in goede staat te 
worden gehouden en de doorgang dient onbelemmerd te zijn. Het onderhoud van 
het pad is rekening van de eigenaren van de onder a. en b. genoemde erven, ieder 
voor de helft. Indien tussen openbare weg en het pad een deur geplaatst wordt 
geschiedt dit uitsluitend in overleg tussen de eigenaren van dienend en heersende 
erven en krijgt elke gerechtigde tot gebruik daarvan een sleutel. De deur dient 
zodanig van constructie te zijn, dat deze vanuit het pad ook in nood zonder sleutel 
en soepel te openen is.’’ 

Voor zover in dit artikel bepalingen, verplichtingen, lasten en/of beperkingen voorkomen, 
waarvan Verkoper verplicht is deze aan Koper op te leggen, worden - voor zover mogelijk - die 
verplichtingen, lasten en/of beperkingen bij de levering aan Koper opgelegd.  

e. Milieu 
 De Koper aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke 

levering blijkt te bevinden.  
 Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 staat de Verkoper niet in voor de afwezigheid 

van materiële gebreken in of aan het Registergoed waaronder mede begrepen eventuele 
verontreiniging van de bodem en het grondwater behorende tot het Registergoed. Onder 
materiële gebreken in of aan het Registergoed wordt begrepen de aanwezigheid van materialen 
die (bij verwijdering) schadelijk kunnen zijn voor milieu of de volksgezondheid of die kunnen 
worden beschouwd als chemisch afval, waaronder begrepen asbesthoudende materialen. De 
eventuele aanwezigheid van materiële gebreken in of aan het Registergoed komt voor rekening 
en risico van de Koper.  

f. Bestemming 
Wat betreft het bestemmingsplan wordt verwezen naar het vigerend bestemmingsplan 
“Waterwijk-Noord”, vastgesteld door gemeente Lelystad op veertien januari tweeduizend tien.  

 Voor meer informatie over het bestemmingsplan wordt verwezen naar de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

g. Energielabel 
 Artikel 2.1 lid 3 van het Besluit energieprestatie gebouwen bepaalt dat bij de verkoop van een 

gebouw de eigenaar daarvan een definitief energielabel voor dat gebouw aan een koper 
beschikbaar dient te stellen. De overheid heeft aangekondigd om vanaf één januari tweeduizend 
vijftien op de naleving van deze verplichting strenger te controleren en een boete op te leggen in 
geval van overtreding.  

 De Eigenaar is aangeschreven met het verzoek om dit energielabel aan te leveren, tot op heden 
hebben wij geen energielabel mogen ontvangen van de Eigenaar. De gevolgen hiervan zijn voor 



 

 

rekening en risico van de Koper.  
 Koper wordt er op gewezen dat indien hij een energielabel wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf 

dient zorg te dragen. 
h. Roerende zaken 
 De in of op het Registergoed aanwezige roerende zaken, ter zake waarvan de Verkoper niet 

bevoegd is deze tezamen met het Registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels te 
executeren, zijn niet in de verkoop en Levering begrepen.  

Risico en verzekering. 
Artikel 19. 
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 lid 2 AVVI 2015 geldt het volgende: 
2.  Omtrent de verzekering met betrekking tot het Registergoed I is niets bekend. Koper dient vanaf 

de Gunning zelf voor de verzekering zorg te dragen. Het is niet bekend of Koper de verzekering 
kan overnemen. 

Aan artikel 19 worden een lid 3 en 4 toegevoegd: 
3. Het Registergoed II is voor risico van de Koper per het moment van de inschrijving van het 

proces verbaal van toewijzing in de openbare registers voor registergoederen. Voor zover het 
Registergoed niet voor risico van de Koper is als bedoeld in artikel 525 lid 4 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, komt het Registergoed II voor risico van de geëxecuteerde. Nu de 
geëxecuteerde naar alle waarschijnlijkheid geen verhaal zal bieden en/of mogelijk niet 
(afdoende) verzekerd is, wordt Koper aangeraden om het Registergoed II na de Veiling al in 
voorlopige dekking te nemen. 

4.  De Koper dient vanaf het moment dat hij het risico draagt ervoor te zorgen dat het Registergoed 
II bij een solide verzekeringsmaatschappij op de in Nederland bij 
schadeverzekeringsmaatschappijen gebruikelijke voorwaarden voor herbouwwaarde verzekerd 
is.  

Aflevering. 
Artikel 20. 
In aanvulling op het bepaalde in artikel 20 lid 1 AVVI 2015 geldt: 
1.  De Aflevering van het Registergoed vindt plaats uiterlijk op dertig maart tweeduizend achttien, 

zulks met inachtneming van artikel 11 lid 1 AVVI 2015. 
Overeenkomstig artikel 20 lid 4 AVVI 2015 geldt: 
4.  Het Registergoed wordt afgeleverd in de feitelijke toestand waarin het zich op het moment van 

Aflevering blijkt te bevinden.  
 Het risico dat het Registergoed na Gunning, dan wel ingeval van onderhandse verkoop als 

bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, vanaf het moment dat de 
voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd, geheel of gedeeltelijk, 
tenietgaat, wordt beschadigd of anderszins in waarde daalt komt, ongeacht de oorzaak, voor 
rekening van de Koper. De gevolgen in geval van gebreken bij de Aflevering die niet het gevolg 
zijn van een toerekenbare tekortkoming van de Verkoper zijn volledig voor rekening van de 



 

 

Koper. 
Huur en gebruik. 
Artikel 22. 
In overeenstemming met en/of aanvulling op artikel 22 AVVI 2015 geldt het volgende: 
a. Voor zover bekend bij Verkoper is het Registergoed gedeeltelijk verhuurd. 
 Het Registergoed, voor zover verhuurd, wordt verkocht onder gestanddoening van de lopende 

huurovereenkomsten. 
b. Volgens informatie is het Registergoed als volgt in gebruik: 

 (i) Markermeerstraat 9 tot en met 27 (oneven nummers)                    
  Een tiental woningen en een algemene ruimte is verhuurd aan één huurder voor circa 

eenhonderddrieënvijftigduizend zevenenzeventig euro (EUR 153.077,00) per jaar (per vijf 
januari tweeduizend zeventien) en dient de huur per maand te worden voldaan; 

 (ii) Voorstraat 282 
Is verhuurd voor circa eenhonderdtweeënzestigduizend zeshonderdtweeënveertig euro 
(EUR 162.642,00) per jaar exclusief omzetbelasting (per vijf januari tweeduizend 
zeventien) en dient de huur per kwartaal te worden voldaan. 

 Een kopie van de ontvangen huurovereenkomst(en), eventuele allonge(s) en andere beschikbare 
informatie kan worden opgevraagd bij de Veilingnotaris; 

c. Verkoper staat er niet voor in dat de door de vorenstaande informatie juist 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. 

d. Een eventueel door de huurder gestorte waarborgsom zal tussen Verkoper en Koper niet 
verrekend worden. 

e. Het is Verkoper niet bekend of een eventueel door de huurder gestelde bankgarantie 
overdraagbaar is. 

f. De servicekosten en lopende en/of reeds vooruitbetaalde huurtermijn(en) zullen tussen Verkoper 
en Koper niet verrekend worden. 

De Verkoper en de Veilingnotaris staan niet in voor vorenstaande informatie, en de gevolgen van het 
vorenstaande zijn geheel voor rekening en risico van de Koper. 
C. DIVERSEN 
Garanties, verkoop op “as is, where is” basis 
De Koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is” principe, 
waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke 
toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de Koper heeft ter zake van deze staat van het 
Registergoed geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoper dan wel de Veilingnotaris.  
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoper en de Veilingnotaris geen garantie en 
aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het Registergoed 
mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft. 



 

 

Onderhandse biedingen 
Tot veertien (14) dagen voor de openbare verkoop bepaalde dag, derhalve tot een februari 
tweeduizend achttien tot vierentwintig uur (24:00 uur) kan, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, op 
het Registergoed worden geboden bij een aan de notaris gerichte schriftelijke verklaring. 
De AVVI 2015 en de Bijzondere Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de onderhandse bieding.  
Hiervoor dient het biedformulier “onderhandse biedingen” zoals te vinden op de Website, zijnde 
www.bog-auctions.com te worden gebruikt.  
Door acceptatie door de Verkoper van een onderhandse bieding komt een Koopovereenkomst als 
bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek tot stand.  
Verkoper en Koper zullen zich inspannen bedoelde Koopovereenkomst binnen de in artikel 548 lid 1 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, zijnde een (1) week voor de voor 
de openbare verkoop bepaalde dag, ter goedkeuring voor te leggen aan de voorzieningenrechter.  
Koper is gehouden de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 AVVI 2015 voor het indienen van het 
verzoekschrift bij de rechtbank te voldoen op de Kwaliteitsrekening. 
Een onderhandse bieding ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt geacht 
te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden zoals opgenomen in de 
modelkoopovereenkomst, die is op te vragen bij de Veilingnotaris. 

 


