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Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 9 januari 2018 voor een 
waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. 
 
AKTE HOUDENDE VEILINGVOORWAARDEN  
(diverse registergoederen te Musselkanaal en Ter Apel) 

 
 
 
 
 b. het winkelpand met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijke bekend te 

9581 AD Musselkanaal, Marktstraat 86, kadastraal bekend gemeente Onstwedde 
sectie C nummer 9665, groot vijf are vijfentachtig centiare,  

  ten aanzien van welk perceel met nummer 9665, volgens informatie verstrekt door de 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers melding wordt gemaakt van een 
publiekrechtelijke beperking, welke woordelijk luidt als volgt: 

  “Ondergronds Bouwwerk Riolering 
  betrokken persoon: Gemeente Stadskanaal 
  Ontleend aan: POS 262 datum in werking 30-3-2005”, 
  hierna te noemen: Registergoed II;  
 c. het winkelpand met pakhuis, ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk 

bekend te 9581 AD Musselkanaal, Marktstraat 87 en 88, kadastraal bekend gemeente 
Onstwedde sectie C nummers 9027, 9028, 10927 en 11183, respectievelijk groot, 
zes are vijfenvijftig centiare, zes are vijfenzestig centiare, één are drieëndertig centiare 
en zes are zesendertig centiare, 

  ten aanzien van welk percelen met nummers 9027, 9028, en 11183, volgens informatie 
verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers melding wordt 
gemaakt van een publiekrechtelijke beperking, welke woordelijk luidt als volgt: 

  “Ondergronds Bouwwerk Riolering 
  betrokken persoon: Gemeente Stadskanaal 
  Ontleend aan: POS 262 datum in werking 30-3-2005”,  
  welk perceel met nummer 10927 volgens informatie verstrekt door de Dienst voor het 

kadaster en de openbare registers blijkens een inschrijving in register Hypotheken 4 
deel 2659 nummer 17 gedeeltelijk is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 
5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van gemeente 
Stadskanaal; 

  hierna tezamen noemen: Registergoed III; 
 d. het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van een bedrijfs-



 

 

/kantoor-/winkelruimte op de begane grond en al hetgeen daartoe behoort, plaatselijk 
bekend te 9581 AN Musselkanaal, Marktstraat 91a, kadastraal bekend gemeente 
Onstwedde sectie C complexaanduiding 11196-A appartementsnummerindex 11, 
uitmakende het driehonderddertig/eenduizend vierhonderdzesenvijftigste (330/1.456e) 
onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw bestaande uit 
winkelruimten, een woning en afzonderlijke garages en verder aanbehoren, met 
ondergrond en verder aan- en toebehoren, staande en gelegen te Musselkanaal aan de 
Marktstraat 90, 90a, 91 en 91a, ten tijde van splitsing in appartementsrechten kadastraal 
bekend gemeente Onstwedde sectie C nummers 9029 en 9030, tezamen groot veertien 
are tweeëntachtig centiare; 

 e. het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van een bedrijfs-
/kantoor-/winkelruimte op de begane grond en al hetgeen daartoe behoort, plaatselijk 
bekend te 9581 AN Musselkanaal, Marktstraat 91c, kadastraal bekend gemeente 
Onstwedde sectie C complexaanduiding 11196-A appartementsnummerindex 13, 
uitmakende het driehonderdvierennegentig/eenduizend vierhonderdzesenvijftigste 
(394/1.456e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder (d) omschreven gemeenschap; 

 f. het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van een de woning met 
terras gelegen op de eerste verdieping van het gebouw, plaatselijk bekend te 9581 AN 
Musselkanaal, Marktstraat 91, kadastraal bekend gemeente Onstwedde sectie C 
complexaanduiding 11196-A appartementsnummerindex 14, uitmakende het 
eenhonderddrieënzestig/eenduizend vierhonderdzesenvijftigste (163/1.456e) 
onverdeeld aandeel onverdeeld aandeel in de hiervoor onder (d) omschreven 
gemeenschap,  

  de hiervoor vermelde registergoederen onder (d), (e) en (f) hierna tezamen te noemen: 
Registergoed IV;  

 g. het kantoorgebouw met loods, ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk 
bekend te 9581 AM Musselkanaal, Open Einde 11, kadastraal bekend gemeente 
Onstwedde sectie M nummer 5907, groot één hectare, dertien are negenenveertig 
centiare,  

  hierna te noemen: Registergoed V;  
 h. het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de winkel op de 

begane grond, plaatselijk bekend te 9561 KS Ter Apel, Molenplein 3, kadastraal 
bekend gemeente Vlagtwedde sectie I complexaanduiding 2609-A 
appartementsnummerindex 2, uitmakende het eenhonderd/drieduizend 
vierhonderdderde (100/3.403e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit 
de grond met daarop staand flatgebouw met toebehoren staande en gelegen aan de 
Molenplein te Ter Apel, ten tijde van splitsing in appartementsrechten kadastraal 
bekend gemeente Vlagtwedde sectie I nummers 2651, 2603, 2604 en 2606, tezamen 
groot twaalf are vijfenzestig centiare,  

  wat betreft de percelen met nummers 2604 en 2606, tezamen groot één are 
zesenzestig centiare, vol eigendom en voor zover het betreft de percelen met 
nummers 2651 en 2603, tezamen groot tien are negenennegentig centiare, het recht 



 

 

van erfpacht, in eigendom toebehorend aan de gemeente Groningen,  
  hierna te noemen: Registergoed VI. 
 Registergoed I, Registergoed II, Registergoed III, Registergoed IV, Registergoed V en 

Registergoed VI 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 
negen februari tweeduizend achttien vanaf tien uur (10:00 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 
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 negen februari tweeduizend achttien 

vanaf tien uur (10:00 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. 
 Afzonderlijke Inzet en Afslag en Gecombineerde Afslag (al dan niet in delen) 
 a.  Registergoed I, Registergoed II en Registergoed III worden eerst ieder afzonderlijk bij 

Inzet en Afslag geveild. De Koopsom is gelijk aan de som van de Inzetsom en het 
Afmijnbedrag. Wordt niet gemijnd, dan is de Koopsom gelijk aan de Inzetsom. 

 b. Vervolgens worden Registergoed II en Registergoed III tezamen bij Afslag geveild. 
  De optelling van de Koopsommen - van de registergoederen die in deze 

(sub)combinatie in slag worden gelegd -, vermeerderd met het bedrag bij afslag in de 
gecombineerde veiling vormt de “Koopsom in de (sub)combinatie”.  

 c.  Registergoed IV, Registergoed V en Registergoed VI worden eerst ieder afzonderlijk 
bij Inzet en Afslag geveild. De Koopsom is gelijk aan de som van de Inzetsom en het 
Afmijnbedrag. Wordt niet gemijnd, dan is de Koopsom gelijk aan de Inzetsom. 

 d. Tenslotte worden alle registergoederen tezamen, te weten: Registergoed I, 
Registergoed II, Registergoed III, Registergoed IV, Registergoed V en Registergoed VI 
bij Afslag geveild. De optelling van de Koopsommen (het meerdere van de Koopsom 
bij afzonderlijke veiling casu quo veiling in (sub)sombinatie)- van de registergoederen 
die in combinatie in slag worden gelegd -, vermeerderd met het bedrag bij afslag in de 
gecombineerde veiling vormt de “Koopsom in de (hoofd)combinatie”.  

 Wordt niet afgemijnd in de fase waarin de Registergoederen gecombineerd in slag zijn 
gelegd, dan gelden de onderscheiden koopsommen als hoogste bod.  

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 één procent 
(1%) van de Inzetsom. De inzetpremie wordt voor wat betreft Registergoed I, Registergoed II, 
Registergoed III Registergoed V en Registergoed VI wordt bij de Koper in rekening gebracht. De 
inzetpremie wordt voor wat betreft Registergoed IV wordt bij de Verkoper in rekening gebracht 
Gecombineerde Afslag (al dan niet in delen) 
Wordt afgemijnd in de fase waarin de Registergoederen gecombineerd in slag zijn gelegd, dan is de 
Koper van de betreffende registergoederen de inzetpremie verschuldigd aan elke Inzetter van 
Registergoed I, Registergoed II, Registergoed III, Registergoed V en Registergoed VI (al dan niet in 
combinatie) tenzij de Koper zelf de Inzetter was. 
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: 
Voor zover het betreft het Registergoed 
a  het honorarium van de Veilingnotaris; 
b de kosten van de - eventuele - akte de command; 
c  het kadastrale recht (inschrijven veilingakten); 
d de kadastrale recherches; 



 

 

e de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn; 
f mutatiekosten vereniging van eigenaars;  
g de 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. 

Voor Registergoed I, Registergoed II, Registergoed III, Registergoed V en Registergoed VI komen 
de volgende kosten tevens voor rekening van Koper: 
h eventuele achterstallige waterschapslasten; 
i de inzetpremie (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting) ten bedrage van één 

procent (1%) van de Inzetsom;  
j deurwaarderskosten; 
k  kosten van het Veilinghuis; 
l kosten van de Platformnotaris; 
m advertentiekosten; 
n verschotten; 
o  honorarium zuivering (doorhaling hypotheken en eventuele beslagen); 
p het kadastrale recht (doorhaling hypotheken en eventuele beslagen);  
q 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; 
r 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;  

Indien er voor de eigendomsoverdracht beslag wordt gelegd danwel een hypotheek wordt gevestigd 
zijn de volgende kosten ook voor rekening van Koper: 
r leges rechtbank (uitbetaling gelden); en 
s leges rechtbank (zuivering). 
Indien de Koper een bod uitbrengt op het Registergoed (zijnde de (hoofd)combinatie waar 
Registergoed IV deel van uit maakt) geldt dat voormelde kosten onder q en r door Koper gedeeltelijk, 
voor zover het bedrijfsruimtes betreft, moet worden voldaan. Op basis van de Koopsom in de 
(hoofd)combinatie wordt berekend welk percentage de bedrijfsruimtes vertegenwoordigden en deze 
aanvullende kosten zullen naar rato van voormeld percentage aan Koper worden doorberekend.  
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 en omzetbelasting 
 Registergoed I, Registergoed II, Registergoed III, Registergoed V en Registergoed VI 
 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.   
 Registergoed IV 
 Registergoed IV bestaat uit winkel-/bedrijfsruimte en woonruimte. 



 

 

 Ter zake de verkrijging van Registergoed IV is door de koper zes procent (6%) 
overdrachtsbelasting verschuldigd over de winkel-/bedrijfsruimte en twee procent (2%) over 
de woonruimte. Deze komt geheel voor rekening en risico van Koper. Voor de 
eigendomsoverdracht dient Koper van Registergoed IV aan te geven welk percentage van de 
Koopsom zal worden toegerekend aan de woning door een verklaring van een Register 
Makelaar Taxateur te overleggen aan de Veilingnotaris. Deze verklaring dient uiterlijk drie (3) 
werkdagen voor de betaling van de Koopsom aan te Veilingnotaris te worden overlegd. De 
verklaring van de Register Makelaar Taxateur moet zijn van het gehele Registergoed IV en 
uit deze verklaring moet blijken welk percentage is toe te rekenen aan de woonruimte(n). 

 Combinatie Registergoed I, Registergoed II, Registergoed III, Registergoed IV, Registergoed 
V en Registergoed VI 

 Ter zake de verkrijging van Registergoed is door de koper zes procent (6%) 
overdrachtsbelasting verschuldigd over de winkel-/bedrijfsruimte(n) en twee procent (2%) 
over de woonruimte. 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 woning door een verklaring van een Register 
Makelaar Taxateur te overleggen aan de Veilingnotaris. Deze verklaring dient uiterlijk drie (3) 
werkdagen voor de betaling van de Koopsom aan te Veilingnotaris te worden overlegd. De 
verklaring van de Register Makelaar Taxateur moet zijn van het gehele Registergoed en uit 
deze verklaring moet blijken welk percentage is toe te rekenen aan de woonruimte(n). 

ii.  Omzetbelasting 
 Registergoed I 
 De levering van Registergoed I is van rechtswege vrijgesteld van omzetbelasting, aangezien 

het een registergoed betreft dat reeds meer dan twee jaren geleden voor het eerst in gebruik 
genomen is. Er zal niet worden geopteerd voor een met omzetbelasting belaste levering. 
Derhalve is de levering vrijgesteld van omzetbelasting.  

 Waar in dit lid wordt gesproken van "levering" wordt uitsluitend bedoeld de relevante levering 
in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 1968. 

 Registergoed II, Registergoed III en Registergoed VI 
 Ter zake de levering van het registergoed aan de Koper 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. 
Conform de Veilingvoorwaarden is Koper 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 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. 



 

 

 Waar in dit lid wordt gesproken van "levering" wordt uitsluitend bedoeld de relevante levering 
in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 1968. 

 Registergoed IV en Registergoed V 
 Ter zake de levering van het registergoed aan de Koper 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. 
Conform de Veilingvoorwaarden is Koper 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 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 drieëntwintig 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 is Registergoed II en Registergoed III belast met de 
publiekrechtelijke beperking, woordelijke luidende als volgt: 

 “Ondergronds Bouwwerk Riolering 
 betrokken persoon: Gemeente Stadskanaal 
 Ontleend aan: POS 262 datum in werking 30-3-2005”. 
 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, met uitzondering van het kadastrale 
perceel gemeente Onstwedde sectie C nummer 10927, niet belast met zakelijke rechten. 

 Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en 
de openbare registers van heden is het kadastrale perceel gemeente Onstwedde sectie C 
nummer 10927, belast met een zakelijk recht 

 als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van 
gemeente Stadskanaal; 

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. 

 Registergoed I 
 
 ETC.  
 
 Registergoed II 
 Voor wat betreft de bekende lasten en beperkingen wordt te dezen verwezen naar de 

hiervoor bedoelde akte van levering, op een november tweeduizend vier verleden voor 
mr. F.A. Bergman, notaris te Stadskanaal, waarvan een afschrift is ingeschreven in de 
openbare registers voor de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te 
Groningen) op twee november tweeduizend in register Hypotheken 4, deel 10189 nummer 
175, waarin woordelijk is opgenomen: 

 “OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN; KWALITATIEVE BEDINGEN  
 EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN 
 Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere 

verplichtingen wordt verwezen naar een akte de dato eenendertig augustus 
negentienhonderd zevenenzeventig, ingeschreven in register Hypotheken 4 op voormeld 
kantoor van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers in deel 2786 nummer 57 
en waarin onder meer staat vermeld, woordelijk luidende: 



 

 

 BEGIN AANGEHAALDE TEKST  
 ""Voorts wordt te dezen verwezen: 
 a. naar voormelde aankomsttitel, waarin staat vermeld: 
 "6.A Het is de koopster en haar rechtsopvolgers in de eigendom van het bij deze akte 

overgedragen onroerend goed verboden in of op dat onroerend goed een bedrijf dat zich 
hoofdzakelijk bezig houdt met de verkoop van zoetwaren in de meeste ruime zin, te vestigen 
of zulks toe te laten, zulks op straffe van een ten behoeve van genoemde besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jamin B.V., hierna te noemen "Jamin", te 
verbeuren boete van eenhonderdduizend gulden voor elke overtreding, onverminderd het 
hierna sub C bepaalde en onverminderd alle rechten van Jamin. Voormelde boete zal 
onmiddellijk opeisbaar zijn door het enkele feit van de overtreding, zonder dat Jamin tot enige 
ingebrekestelling zal zijn gehouden.  

 Ingeval de overtreding wordt begaan door een huurder of een ander, die een niet-zakelijk 
recht op het bij deze akte overgedragen onroerend goed of een gedeelte daarvan verkrijgt, 
zal de eigenaar van het betreffende onroerend goed, wat de toepassing van deze bepaling 
sub A betreft, voor die huurder of die ander verantwoordelijk zijn. 

 B. ingeval van gehele of gedeeltelijke overdracht of toedeling bij scheiding van het bij deze 
akte gekochte of van een beperkt zakelijk recht daarop, moet de hiervoren onder 6A gemelde 
bepaling alsmede deze bepaling sub B en de hierna sub C gemelde bepaling in de akte van 
overdracht of scheiding worden opgenomen, zulks op straffe van een onmiddellijk vorderbare 
ten behoeve van Jamin te verbeuren boete van eenhonderd duizend gulden, onverminderd 
het hierna sub C bepaalde en onverminderd de verdere rechten van Jamin.  

 C. de hiervoren onder A en B gemelde boetes zullen stijgen of dalen gelijk met de stijging of 
daling na een juni negentienhonderd zevenenzeventig van de prijsindex van het 
levensmiddelenpakket, zoals deze berekend zal worden door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek te 's-Gravenhage of eventueel daarvoor in de plaats komende instantie."  

 b. naar een koopakte veertien juni negentienhonderd eenenzestig verleden voor de destijds 
te Stadskanaal gevestigde notaris W. Hamminga,  

 overgeschreven ten Hypotheekkantore te Winschoten op vijftien juni daarna in deel 1163 
nummer 32, waarin staat vermeld:  

 "5. De koopster en haar rechtverkrijgenden zullen in het verkochte gedurende dertig jaren na 
heden geen vlees en/of vleeswaren mogen verkopen op straffe van verbeurte ener dadelijk 
opvorderbare boete van tienduizend gulden te verbeuren ten behoeve van de verkopers of 
hun rechtverkrijgenden door en bij de enkele daad der overtreding en zo dikwijls de 
overtreding wordt geconstateerd zonder dat een gerechtelijke ingebrekestelling door een 
bevel of soortgelijke akte zal worden vereist. 

 ingeval van verschil tussen partijen of de vorenbedoelde overtreding aanwezig is beslist de 
Heer Kantonrechter te Winschoten in hoogste ressort, aan wiens beslissing partijen zich 
onvoorwaardelijk onderwerpen. 

 6. de koopster zal in de akte, waarbij zij het bij deze verkochte vervreemdt, opnemen het 
beding sub 5 vermeld en dit beding sub 5, zoals het geheel luidt,-eveneens op verbeurte van 
een boete van tienduizend gulden ten behoeve van de verkopers of hun rechtverkrijgenden". 



 

 

 c. naar de onder b vermelde koopakte, waarin nog staat vermeld: 
 "De comparanten onder ten tweede en ten derde genoemd verklaarden ten gebruike, ten 

nutte en ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Onstwedde sectie C nummer 
7888, waarvan de comparant onder ten tweede genoemd erfpachter is, en het bij deze akte 
aan voormelde naamloze vennootschap verkochte gedeelte van het perceel dezelfde 
gemeente en sectie nummer 7889 over en weder te vestigen een erfdienstbaarheid van weg 
door de drift tussen de gebouwen op voormelde kadastrale percelen teneinde te kunnen 
komen van en gaan naar de voor bedoelde percelen gelegen openbare weg, zodat 
voormelde drift mitsdien steeds onbebouwd en onbeplant zal moeten blijven liggen, echter 
met dien verstande dat voormelde naamloze vennootschap en haar rechtsopvolgers het 
recht zullen hebben om de noordwestelijke zijgevel van de op voormeld nummer 7889 
aanwezige winkel zover in noordwestelijke zijgevel van de achter bedoelde winkel aanwezige 
woning.” 

 EINDE AANGEHAALDE TEKST” 
 Registergoed III 
 Voor wat betreft de bekende lasten en beperkingen wordt te dezen verwezen naar de 

hiervoor bedoelde akte van levering, op negenentwintig december negentienhonderd 
negentig verleden voor notaris mr. J. Dijkstra, voornoemd, waarvan een afschrift is 
ingeschreven in de openbare registers voor de Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers (destijds te Groningen) op eenendertig december negentienhonderd negentig in 
register Hypotheken 4, deel 4607 nummer 25, waarin woordelijk is opgenomen: 

 “Gemeld perceel 11183 is afkomstig van nummer 5654, welk perceel door de komparant 
Lubbers samen met zijn overleden broer werd verkregen bij akte op tien februari 
negentienhonderd negen en zestig verleden voor genoemde notaris Broekema, 
overgeschreven op gemeld hypotheekkantoor op elf februari daarna in deel 1986 nummer 
118, in welke akte wordt verwezen naar een akte op vijf mei negentienhonderd drie en vijftig 
verleden voor de destijds te Stadskanaal gevestigde notaris Hamminga, en in welke laatste 
akte is vermeld: 

 4. De koper zal gedurende de eerstvolgende vijftig jaren op het verkochte geen 
manufacturenhandel mogen oprichten, exploiteren of doen exploiteren op verbeurte ener 
dadelijk opvorderbare boete van tienduizend gulden ten behoeve van de verkoper, dadelijk 
vorderbaar door en bij de enkele daad der overtreding zonder dat een ingebrekestelling door 
een bevel of soortgelijke akte zal worden vereist. 

 5. Iedere koper zal in de akte, waarin hij het bij deze akte gekochte vervreemdt of legateert, 
opnemen het beding sub 4 en dit beding sub 5, zoals het geheel luidt, eveneens op verbeurte 
ener boete van tienduizend gulden ten behoeve van de verkoper, als voormeld. 

 Gemeld verbod eindigt mitsdien op vijf mei tweeduizenddrie. Ten aanzien van gemelde 
percelen 11183 en 9028 zijn bij een akte van transport op zes en twintig januari 
negentienhonderd vier en tachtig voor mij verleden, overgeschreven op gemeld 
hypotheekkantoor op zeven en twintig januari daarna in deel 3585 nummer 10 waarbij door 
de broers Lubbers de percelen 11182 en 11184 werden overgedragen, de volgende 
erfdienstbaarheden verleend: 



 

 

 I. ten behoeve en ten nutte van het bij deze akte gekochte, zijnde de percelen kadastraal 
bekend gemeente Onstwedde sektie C nummers 11182 en 11184, als heersend erf en ten 
laste van de aan verkoper toebehorende percelen kadastraal bekend gemeente Onstwedde 
sektie C nummers 11183 en 11185, als lijdend erf, worden bij deze behoudens de rechten 
van de stad Groningen, gevestigd de volgende erfdienstbaarheden: 

 de eigenaar van het lijdend erf moet dulden dat de eigenaar van het heersend erf alsmede de 
cliënten van de op het heersend erf staande supermarkt: 

 a. met personenauto's (dus niet met vrachtauto's) op de voor het lijdend erf minst 
bezwarende wijze gaat/gaan van de Marktstraat naar het gedeelte van het lijdend erf dat als 
parkeerterrein is ingericht, echter niet omgekeerd van het parkeerterrein naar de Marktstraat, 
zulks over de strook grond welke door de eigenaar van het lijdend erf als weg is of wordt 
bestemd; 

 b. gaat/gaan van de Badstraat naar bedoeld parkeerterrein en omgekeerd van bedoeld 
parkeerterrein naar de Badstraat over de strook grond welke door de eigenaar van het lijdend 
erf als weg is of wordt bestemd, zowel met personenauto's als met vrachtauto's, zulks mede 
ter bevoorrading van de op het heersend erf staande supermarkt; 

 c. dat gedeelte van het lijdend erf, dat door de eigenaar van het lijdend erf als parkeerterrein 
is ingericht, mede als zodanig gebruikt/gebruiken. 

 Ten aanzien van deze erfdienstbaarheden gelden de volgende bepalingen: 
 1. De eigenaar van het heersend erf dient ten aanzien van het gebruik van het lijdend erf als 

toegangsweg respektievelijk als parkeerterrein er voor zorg te dragen dat geen auto's, 
andere vervoermiddelen of goederen op de toegangswegen worden geplaatst, waardoor de 
vrije toegang wordt belemmerd, behoudens dat het is toegestaan op het parkeerterrein een 
vrachtauto te plaatsen voor het laden en lossen van produkten bestemd voor de supermarkt, 
welk laden en lossen zo spoedig mogelijk dient te geschieden en niet meer overlast mag 
bezorgen dan strikt noodzakelijk is. 

 2. Het lijdend erf dient niet alleen als toegangsweg en parkeerterrein voor de eigenaar van 
het heersend erf en de clientèle van bedoelde supermarkt, maar ook als toegangsweg en 
parkeerterrein ten behoeve van de eigenaar van het lijdend erf en de eigenaren casu quo 
gebruikers casu quo clientèle van de nabij het lijdend erf gelegen percelen kadastraal bekend 
gemeente Onstwedde sektie C nummers 9027, 9028, 9029 en 9030 (winkelcentrum De Kan 
en het perceel Marktstraat 87/87a). 

 De eigenaar van het heersend erf dient in de uitoefening van zijn erfdienstbaarheid met de 
rechten en belangen van deze medegebruikers rekening te houden en dient er voor te 
zorgen dat de medewerkers en clientèle van de supermarkt de auto's stallen op de daarvoor 
aangegeven plaatsen en geen auto's en voorwerpen worden geplaatst op plaatsen die 
daarvoor niet bestemd zijn. 

 3. De eigenaar van het lijdend erf kan in de inrichting van het parkeerterrein wijzigingen 
aanbrengen, met dien verstande, dat niet zodanige wijzigingen en/of bebouwingen mogen 
plaast hebben dat daardoor de bestemming als toegangsweg en parkeerterrein ongedaan 
wordt gemaakt. 

 4. Het onderhoud van het lijdend erf is voor rekening van de eigenaar van het lijdend erf, met 



 

 

dien verstande dat de eigenaar van het heersend erf aansprakelijk is voor de schade welke 
aan het lijdend erf anders dan door normaal gebruik, wordt aangebracht door de eigenaar 
van het heersend erf dan wel clientèle van bedoelde supermarkt. 

 II. Ten behoeve van het bij deze akte gekochte als heersend erf en ten laste van de aan 
verkoper toebehorende percelen nummers 11183 en 11185 als lijdend erf wordt bij deze 
gevestigd de erfdienstbaarheid tot het hebben en houden van dakgoten, afvoerpijpen en 
afvoerbuizen boven, op en in het lijdend erf, tot het hebben en houden van funderingen in het 
lijdend erf en tot het betreden van het lijdend erf ten behoeve van onderhoud, herstel en 
vernieuwing van het heersend erf. 

 III. Ten behoeve van het perceel Marktstraat 87a te Musselkanaal, kadastraal bekend 
gemeente Onstwedde sektie C nummer 9028, als heersend erf en ten laste van het bij deze 
gekochte perceel Marktstraat 89 te Musselkanaal, kadastraal bekend gemeente Onstwedde 
sektie C nummers 11182 en 11184 als lijdend erf, wordt gevestigd de erfdienstbaarheid tot 
het hebben en houden van een stroomaansluiting in het perceel Marktstraat 89 en het 
afnemen en elektriciteit via de kabel welke in het pand Marktstraat 89 aanwezig is, zulks 
middels een tussenmeter welke op kosten van de eigenaar van het heersend erf zal worden 
geïnstalleerd en onderhouden door degeen die daartoe bevoegd is; zoveel mogelijk zal door 
het Electriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe de tussenmeter worden geïnstalleerd en 
onderhouden.” 

 Registergoed IV 
 Voor wat betreft de bekende lasten en beperkingen wordt te dezen verwezen naar de 

hiervoor bedoelde akte houdende wijziging appartementsrechten, verleden op zevenentwintig 
april tweeduizend tien voor mr. F.A. Bergman, notaris te Stadskanaal, waarvan een afschrift 
is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers op zevenentwintig april tweeduizend tien in register Hypotheken 4, deel 58212 
nummer 19, waarin woordelijk is opgenomen: 

 “OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN; KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF 
BIJZONDERE VERPLICHTINGEN  

 Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere 
verplichtingen wordt verwezen naar:  

 - voormelde akte van inbreng op negen en twintig december negentienhonderd negentig 
verleden voor mr. J. Dijkstra, destijds notaris te Stadskanaal, ingeschreven op het voormalige 
kantoor van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Groningen op een en 
dertig december negentienhonderd negentig in deel 4607 nummer 25;  

 - voormelde akte van levering op negenentwintig maart negentienhonderd negenentachtig 
verleden voor mr. J. Dijkstra, destijds notaris te Stadskanaal, ingeschreven op het voormalige 
kantoor van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Groningen op dertig 
maart negentienhonderd drieëntachtig in deel 3475 nummer 57,  

 in welke beide akten onder meer staat vermeld, woordelijk luidende:  
 BEGIN AANGEHAALDE TEKST  
 "Ten deze wordt gevestigd ten behoeve van de appartementsrechten met indices 1, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, en 10 als heersend erf en ten laste van het aan de komparanten Lubbers als 



 

 

erfpachters toebehorende aldaar gelegen perceel kadastraal bekend gemeente Onstwedde 
sektie C nummer 11185 als lijdend erf de navolgende erfdienstbaarheid: het lijdend erf moet 
dulden dat de eigenaren van het heersend erf:  

 a. gaan van en naar het heersend erf en de Badstraat over de strook grond welke door de 
eigenaar van het lijdend erf als weg is of wordt bestemd, zowel met personenauto's als met 
vrachtauto's, zulks mede ter bevoorrading van de op het heersend erf staande winkels;  

 b. dat gedeelte van het lijdend erf, dat door de eigenaar van het lijdend erf als parkeerterrein 
is ingericht, mede als zodanig gebruiken. 

 Ten aanzien van deze erfdienstbaarheden gelden de volgende bepalingen:  
 1. De eigenaren van het heersend erf dienen ten aanzien van het gebruik van het lijdend erf 

als toegangsweg respektievelijk als parkeerterrein er voor zorg te dragen dat geen auto's, 
andere vervoermiddelen of goederen op de toegangswegen worden geplaatst, waardoor de 
vrije toegang wordt belemmerd, behoudens dat het is toegestaan op het parkeerterrein een 
vrachtauto te plaatsen voor het laden en lossen van produkten bestemd voor de winkels, 
welk laden en lossen zo spoedig mogelijk dient te geschieden en niet meer overlast mag 
bezorgen dan strikt noodzakelijk is.  

 2. Het lijdend erf dient niet alleen als toegangsweg en parkeerterrein voor de eigenaren van 
het heersend erf en de cliëntele van bedoelde winkels, maar ook als toegangsweg en 
parkeerterrein ten behoeve van de eigenaar van het lijdend erf en de eigenaren casu quo 
gebruikers casu quo cliëntele van de nabij het lijdend erf gelegen percelen kadastraal bekend 
gemeente Onstwedde, sektie C nummers 9027, 9028, 11182 en 11184.  

 De eigenaren van het heersend erf dienen in de uitoefening van hun erfdienstbaarheid met 
de rechten en belangen van deze medegebruikers rekening te houden en dienen er voor te 
zorgen dat de medewerkers en cliëntele van de winkels de auto's stallen in de daarvoor 
aangegeven plaatsen en geen auto's en voorwerpen worden geplaatst op plaatsen die 
daarvoor niet bestemd zijn.  

 3. De eigenaar van het lijdend erf kan in de inrichting van het parkeerterrein wijzigingen 
aanbrengen, met dien verstande, dat niet zodanige wijzigingen en of bebouwingen mogen 
plaats hebben dat daardoor de bestemming als toegangsweg en parkeerterrein ongedaan 
wordt gemaakt.  

 4. Het onderhoud van het lijdend erf is voor rekening van de eigenaren van het lijdend en 
heersend erf, in verhouding tot ieders gebruik, met dien verstande dat de eigenaren van het 
heersend erf aansprakelijk zijn voor de schade welk aan het lijdend erf anders dan door 
normaal gebruik, wordt aangebracht door de eigenaren van het heersend erf danwel cliëntale 
van bedoelde winkels staande op het heersend erf" 

 en  
 "dat in gemelde aankomsttitel de dato een november negentienhonderd zes en zeventig 

onder meer staat vermeld:  
 "6A. Het is de koopster en haar rechtsopvolgers in de eigendom van de bij deze akte 

overgedragen onroerende goederen verboden in of op die onroerende goederen artikelen die 
behoren tot de woninginrichting-branche te verkopen of te doen verkopen of de verkoop 
daarvan toe te laten, zulks op straffe van een ten behoeve van genoemde vennootschap 



 

 

onder firma "H.J. Kruit en Zonen", te verbeuren boete van tienduizend gulden voor elke 
overtreding, onverminderd het hierna sub C bepaalde en onverminderd alle andere rechten 
van genoemde vennootschap onder firma. Onder de hiervoor bedoelde artikelen dienen te 
worden begrepen meubelen, tapijten en woningtextiel, doch niet verlichtingsartikelen, 
kleinmeubelen en tuinmeubelen, alles in de meest uitgebreide zin des woords.  

 Voormelde boete zal onmiddellijk opeisbaar zijn door het enkele feit van de overtreding, 
zonder dat genoemde vennootschap onder firma tot enige ingebrekestelling zal zijn 
gehouden. Ingeval de overtreding wordt begaan door een huurder of een ander, die een niet-
zakelijk recht op de bij deze akte overgedragen onroerende goederen of een gedeelte 
daarvan verkrijgt, zal de eigenaar van het betreffende onroerend goed, wat de toepassing 
van deze bepaling sub A betreft, voor die huurder of die ander verantwoordelijk zijn. 

 B. Ingeval van gehele of gedeeltelijke overdracht of toedeling bij scheiding van het bij deze 
akte gekochte of van een beperkt zakelijk recht daarop, moet de hiervoren onder 6A gemelde 
bepaling alsmede deze bepaling sub B en hierna sub C gemelde bepaling in de akte van 
overdracht of scheiding worden opgenomen, zulks op straffe van een onmiddellijk vorderbare 
ten behoeve van genoemde vennootschap onder firma te verbeuren boete van 
honderdduizend gulden, onverminderd het hierna sub C bepaalde en onverminderd de 
verdere rechten van genoemde vennootschap onder firma. 

 C. De hiervoren onder A en B gemelde boetes zullen stijgen of dalen gelijk met de stijging of 
daling na één november negentienhonderd zes en zeventig van de prijs-index van het 
levensmiddelenpakket, zoals deze berekend zal worden door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek te 's Gravenhage of eventueel daarvoor in de plaats komende instantie."" 

 en 
 "In verband met het vorenstaande verklaarden de comparanten voor zich en in kwaliteit 

gemeld, ten nutte en ten laste van voormeld kadastraal perceel nummer 8188 alsmede ten 
nutte en ten laste van voormeld kadastraal perceel nummer 9030 (Marktstraat 91) hierbij aan 
te nemen en te verlenen de erfdienstbaarheid dat de gang gelegen tussen beide voormelde 
opstallen en het verlengde van die gang in noordoostelijke richting over een totale diepte van 
ongeveer vijf en veertig meter, zal dienen als in- en uitrit van de openbare weg Marktstraat 
naar de achter en naast voormelde opstallen gelegen erven en vice versa. 

 De comparanten verklaarden verder dat terzake van deze erfdienstbaarheid zullen gelden de 
navolgende bepalingen: 

 1.  De inrit zal mogen worden gebruikt zowel door de eigenaars of gebruikers van beide 
erven, als door hun gezinsleden, bezoekers, cliëntele, leveranciers en dergelijke, hetzij 
per rijwiel, auto of ander vervoermiddel, hetzij te voet. 

 2.  Op de inrit zullen geen wagens of andere voertuigen of welke zaken ook mogen 
worden geplaatst, anders dan voor het direkte gebruik van de inrit als zodanig, zodat 
het gebruik van de inrit steeds ongehinderd zal kunnen plaatsvinden. De 
erfdienstbaarheid zal ongewijzigd blijven voortbestaan, ongeacht verdere bebouwing, 
splitsing of verandering van aard of bestemming van de beide van de inrit gebruik 
makende erven, en ongeacht de eventueel daarvoor verzoorzaakte verzwaring. 

  De eigenaren van beide erven zullen gehouden zijn er zorg voor te dragen dat het 



 

 

gebruik maken van de inrit steeds op zodanige wijze geschiedt dat daardoor zo weinig 
mogelijk hinder en overlast wordt veroorzaakt. 

 3.  Het onderhouden en schoonhouden van de inrit en de bestrating daarvan komt voor 
rekening van de eigenaren van beide erven gezamenlijk, ieder voor de helft."” 

 Registergoed V 
 Voor wat betreft de bekende lasten en beperkingen wordt te dezen verwezen naar de 

hiervoor bedoelde akte van levering op vijf februari negentienhonderd tweeëntachtig verleden 
voor H. Broekema, notaris te Stadskanaal, waarvan een afschrift is ingeschreven in de 
openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te 
Groningen) op acht februari negentienhonderd tweeëntachtig in register Hypotheken 4, deel 
3347 nummer 77, waarin woordelijk is opgenomen: 

 “1.Deze koopovereenkomst is aangegaan op de bepalingen en bedingen voorzover daarvan 
hierna niet is afgeweken, opgenomen in afdeling IV van de “ALGEMENE 
VERKOOPVOORWAARDEN VOOR BOUWTERREINEN”, vastgesteld bij het besluit van de 
Raad der Gemeente Stadskanaal, van zeventien december negentienhonderd drie en 
zeventig, nummer 33, goedgekeurd bij besluit van de Gedeputeerde Staten der provincie 
Groningen van vijf maart negentienhonderd vier en zeventig, nummer 31839, zevende 
afdeling, welke voorwaarden worden geacht hier woordelijk te zijn opgenomen. 

 Hierbij wordt nog uitdrukkelijk verwezen naar een zogenaamd kettingbeding, opgenomen in 
artikel 25 van die voorwaarden, waarin het navolgende staat vermeld: 

 “De bepalingen in de artikelen 20, 21 en 22, artikel 24 lid 1 letter b en artikel 24, leden 2 en 3, 
als mede deze bepaling (artikel 25) moeten bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van 
het verkochte en bij elke toekenning van een zakelijk genotsrecht van het gehele onroerend 
goed of een deel daarvan aan de opvolgende eigenaar of de zakelijk gerechtigde worden 
opgelegd en worden bedongen ten behoeve van de gemeente Stadskanaal en andere 
openbare lichamen of instellingen van openbaar nut; 

 Bij niet-nakoming van dit beding verbeurt de koper of de opvolgende eigenaar, die deze 
bepaling overtreedt, ten behoeve van de gemeente Stadskanaal, een door het enkele feit der 
niet-nakoming of overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, dadelijk 
opeisbare boete van vijftigduizend gulden (f. 50.000,--)”. 

 Door de comparant ter Veen worden, nu voor alsdan, aangenomen voor de gemeente 
Stadskanaal en andere openbare lichamen of instellingen van openbaar nut, de bedingen 
welke in de toekomst ten behoeve van die gemeente en lichamen of instellingen mochten 
worden gemaakt ingevolge voormeld artikel 25 van genoemde Algemene Voorwaarden.” 

 Registergoed VI 
 Voor wat betreft de bekende lasten en beperkingen wordt te dezen verwezen naar de 

hiervoor bedoelde akte van levering op vierentwintig november negentienhonderd 
eenentachtig verleden voor D. Wolf, notaris te Ter Apel, waarvan een afschrift is 
ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers (destijds te Groningen) op vijfentwintig november negentienhonderd eenentachtig in 
register Hypotheken 4, deel 3326 nummer 4, waarin woordelijk is opgenomen: 

 “ERFDIENSTBAARHEDEN. 



 

 

 Ten deze wordt verwezen naar: 
 A. het bepaalde in een akte van transport, overgeschreven ten hypotheekkantore te 

Groningen op Tien februari negentien honderd negen en zestig in deel 1986 nummer 90, 
luidende: 

 “6. Achterlangs het pand van verkoper, gerekend vanaf de zich achter bedoeld pand 
bevindende houten bouwsels, zal een vrije doorgang worden gehouden van ongeveer Drie 
meter breed. 

 7. Ten behoeve van het aan verkoper verblijvend gedeelte van voormeld kadastraal perceel 
gemeente Vlagtwedde sektie I nummer 336 en ten laste van het aan de gemeente 
Vlagtwedde toebehorend perceel kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde sektie I nummer 
1913, voorzover afkomstig van de oude nummers 337 en 338, zoals aangeduid op de aan 
deze akte vast te hechten tekening, wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van overweg van- 
en naar de daarnaast aan te leggen weg, die onder anderen een verbinding zal geven met 
met geprojecteerde parkeerterrein nabij het nieuwe politiebureau, uit te oefenen over een 
strook grond ter breedte van Acht meter zoals nader aangeduid op voormelde tekening, 
zijnde de noordgrens hiervan gelegen in het verlengde van de zuidgrensvan het bij deze akte 
aan de gemeente Vlagtwedde verkochte gedeelte.  

 Deze overweg zal ook mogen worden gebruikt voor bevoorrading van het hotel-café-
restaurant-bedrijf van verkoper en al wat op de exploitatie van gemeld bedrijf betrekking 
heeft, waaronder evenwel niet begrepen bezoekers van gemeld hotel-café-restaurant-bedrijf 
cum annexis. 

 Gemelde strook zal noch door verkoper noch door de gemeente Vlagtwedde mogen worden 
gebruikt of bestemd voor parkeerterrein of opslagplaats". 

 B. het bepaalde in voormelde akte van ruiling, overgeschreven ten hypotheekkantore te 
Groningen op Twintig augustus negentien honderd tachtig in deel 3175 nummer 67, luidende: 

 "8. Ten behoeve van de bij deze akte aan de vennootschap afgestane percelen nummers 
2604 en 2606 en ten behoeve van de aan de vennootschap toebehorende percelen 
kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde sektie I de nummers 2601 en 2603, als heersende 
erven, en ten laste van de afgestane percelen nummers 2600 en 2602 en ten laste van de 
aan de gemeente Vlagtwedde toebehorende percelen kadastraal bekend gemeente 
Vlagtwedde sektie I nummers 2605, 2607 en 2608, als lijdende erven, worden gevestigd al 
zodanige erfdienstbaarheden van licht en uitzicht, boven- en overbouwing, inbalking en 
inankering, weg en afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën door riolering of 
anderszins als nodig zijn om de op de heersende erven op te richten bebouwing te kunnen 
doen beantwoorden aan de in de af te geven casu quo afgegeven bouwvergunning 
omschreven bestemming. 

 en 
 “De aanleg van de op het terrein aan te brengen verharding, alsmede het realiseren van een 

dertiental parkeerplaatsen op het bij de gemeente in eigendom berustende Molenplein, zal 
door en voor rekening van de vennootschap – en onder goedkeuring van de dienst 
gemeentewerken – moeten geschieden; de aan te brengen verharding dient aan te sluiten 
aan de op het Molenplein aanwezige verharding; de gemeente Vlagtwedde verplicht zich de 



 

 

op het Molenplein aan te leggen parkeerplaatsen minimaal gedurende een periode van Vijf 
jaar – te rekenen vanaf de datum van gereedkoming van de op vorenvermelde kadastrale 
percelen op te richten bebouwing – te zullen handhaven”. 

 C. het bepaalde in voormelde akte, overgeschreven ten hypotheekkantore te Groningen op 
Zes en twintig augustus negentien honderd één en tachtig in deel 3300 nummer 14, luidende: 

 “6. Ten behoeve en ten nutte van het bij deze akte verkochte perceel nummer 2652, als 
heersend erf, en ten laste van gemelde in de appartementssplitsing betrokken percelen 
nummers 2651 en 2603 als lijdend erf, wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 875-k 
Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid van weg om 
vanaf het heersend erf de openbare weg, plaatselijk bekend als Molenweg te Ter Apel, en 
vanaf deze weg het heersend erf te kunnen bereiken, ook voor het vervoer van materialen, 
uit te oefenen op de voor de eigenaar/eigenaren van het lijdend erf minst bezwaarlijke wijze, 
zijnde het onderhoud van het lijdend erf ten volle ten laste van de eigenaar/eigenaren 
daarvan, 

 en voorts ten behoeve van het bij deze verkochte en ten laste van gemelde, in de splitsing 
betrokken percelen nummers 2651, 2603, 2604 en 2606, en omgekeerd, al zodanige 
erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin die percelen en de daarop gestichte 
opstallen zich ten opzichte van elkaar bevinden, wordt gehandhaafd, speciaal voor wat 
betreft de afvoer van hemelwater, gootwater, faecaliën door riolering als anderszins, 
eventuele inbalking en inankering, over- of onderbouw, toevoer van licht, lucht enzovoorts, 
zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen, zullende 
deze erfdienstbaarheden blijven bestaan ook al mochten de heersende erven door 
bebouwing, verbouwing of anderszins van aard en/of bestemming worden veranderd, 
waardoor verzwaring dier erfdienstbaarheden mocht plaats hebben”. 

 ERFPACHTSVOORWAARDEN. 
 Voorschreven appartementsrecht is als een afzonderlijke erfpachtsheemstede bij de 

eigenares de stad Groningen bekend als gelegen Munnekedijk Noordzijde eerste honderd 
roe letters TT appartementsrecht 2,  

 en doet jaarlijks op Eén november tot erfpachtscanon aan de stad Groningen de som van 
Vier gulden, terwijl voorts van toepassing zijn de erfpachtsvoorwaarden welke van toepassing 
waren ten tijde van de splitsing in appartementen als voormeld.  

 Voorts verklaarden de comparanten, zo voor zich als in kwaliteit gemeld, dat deze 
overeenkomst van verkoop en koop is aangegaan onder de navolgende. 

 Enzovoorts.” 
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 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  

Registergoed I 
 
ETC. 
 
Registergoed IV 
Te dezen wordt verwezen naar de bepalingen, opgenomen in de akte van splitsing in 
appartementsrechten op negenentwintig maart negentienhonderd drieëntachtig voor mr. J. 
Dijkstra, notaris te Stadskanaal, verleden, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de 
openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te 
Groningen) op dertig maart negentienhonderd drieëntachtig in register Hypotheken 4, deel 
3475 nummer 59. 

 Tevens heeft er een wijziging van de splitsing plaatsgevonden bij akte van (wijziging) 



 

 

splitsing in appartementsrechten verleden op zevenentwintig april tweeduizend tien voor mr. 
F.A. Bergman, notaris te Stadskanaal, waarvan een afschrift is ingeschreven in de openbare 
registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zevenentwintig april 
tweeduizend tien in register Hypotheken 4, deel 58212 nummer 19. 
In voormelde (wijziging)splitsingsakte is, voor zover daarvan niet is afgeweken of dit niet is 
aangevuld, van toepassing verklaard het reglement zoals vastgesteld bij akte op zeventien 
januari tweeduizend zes verleden voor mr. A.G. Hartman, notaris te Amsterdam, waarvan 
een afschrift is ingeschreven in de openbare registers voor de Dienst van het kadaster en de 
openbare registers op achttien januari tweeduizend zes in register Hypotheken 4, deel 10307 
nummer 77. 
Koper wordt van rechtswege lid  van de vereniging van eigenaars genaamd: “Vereniging van 
Eigenaars Complex Marktstraat 90/91 te Musselkanaal” (tevens handelend onder de naam 
Vereniging van Eigenaars gebouw “Marktstraat 91, 91a, 91b, 91c, 91d, 91e te 9581 AD 
Musselkanaal”) welke vereniging statutair is gevestigd te Musselkanaal en is ingeschreven in 
het handelsregister onder nummer 54033616, hierna te noemen: Vereniging van Eigenaars 
Marktstraat. 

 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 
voor: (i) indexnummmer 11 zevenennegentig euro (EUR 97,00); (ii) indexnummer 13 
eenhonderdvijftien euro (EUR 115,00); en (iii) indexnummer 14 eenhonderdvijftien 
euro (EUR 115,00). 

 (ii) Het reservefonds in de Vereniging van Eigenaars Marktstraat zal nog worden 
opgegeven door de Vereniging van Eigenaars. 

 (iii) Het aandeel in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaars Marktstraat met 
betrekking tot het Registergoed zal nog worden opgegeven door de Vereniging van 
Eigenaars. 

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

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

 Koper vrijwaart Verkoper en de Veilingnotaris voor iedere mogelijke aanspraak van de 
Vereniging van Eigenaars Marktstraat ter zake. 
Registergoed VI 
Te dezen wordt verwezen naar de bepalingen, opgenomen in de akte van splitsing in 
appartementsrechten op twee en twintig augustus negentienhonderd tachtig voor D. Wolf, 
notaris te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde, verleden, van welke akte een afschrift is 
ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers (destijds te Groningen) op vijf en twintig augustus negentienhonderd tachtig in 
register Hypotheken 4, deel 3176 nummer 71. 
In voormelde splitsingsakte is, voor zover daarvan niet is afgeweken of dit niet is aangevuld, 



 

 

van toepassing verklaard het reglement zoals vastgesteld bij akte op twee en twintig februari 
negentienhonderd drie en zeventig verleden voor mr. J. Schrijner, notaris te Rotterdam, 
waarvan een afschrift is ingeschreven in de openbare registers voor de Dienst van het 
kadaster en de openbare registers (destijds te Groningen) op  in register Hypotheken 4, deel  
2250 nummer 53. 

 Tevens heeft er een wijziging van de splitsing plaatsgevonden bij akte van (wijziging) 
splitsing in appartementsrechten verleden op vijf en twintig augustus negentienhonderd een 
en tachtig voor D. Wolf, notaris te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde, waarvan een afschrift is 
ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers (destijds te Groningen) op zes en twintig augustus negentienhonderd een en tachtig 
in register Hypotheken 4, deel 3300 nummer 14. 
Koper wordt van rechtswege lid  van de vereniging van eigenaars genaamd: “Vereniging van 
Eigenaars Molenplein-Appartementen Ter Apel”, welke vereniging statutair is gevestigd te 
Ter Apel en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55272436, hierna te 
noemen: Vereniging van Eigenaars Molenplein. 

 Conform opgave van de Vereniging van Eigenaars Molenplein 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 
eenhonderdeenenvijftig euro en achtenzeventig eurocent (EUR 151,78). 

 (ii) Het reservefonds in de Vereniging van Eigenaars Molenplein bedraagt 
negenenzestigduizend negenennegentig euro (EUR 69.099,00) per eenendertig 
december tweeduizend zestien. 

 (iii) Het aandeel in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaars Molenplein met 
betrekking tot het Registergoed bedraagt tweeduizend dertig euro en drieënvijftig 
eurocent (EUR 2.030,53). 

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

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

 Vereniging van Eigenaars Molenplein heeft aangegeven dat er schade is ontstaan door 
Registergoed VI aan het appartement gelegen aan Molenplein 2 te Ter Apel. Vereniging van 
Eigenaars Molenplein heeft een Meetrapport lekdetectie onderzoek laten opmaken gedateerd 
twintig december tweeduizend zeventien, waarvan een kopie kan worden opgevraagd bij de 
Veilingnotaris. Volgens informatie van Vereniging van Eigenaars Molenplein vloeit er een 
schadebedrag voort van circa drieduizend euro (EUR 3.000,00) exclusief omzetbelasting. 
Vereniging van Eigenaars Molenplein (of de eigenaar van Molenplein 2) is voornemens dit 
schadebedrag te verhalen op de eigenaar van Registergoed VI. Vorenstaande komt volledig 
voor rekening en risico voor de Koper op de veiling. 

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

Risico en verzekering. 



 

 

Artikel 19. 
Voor zover het betreft Registergoed I, Registergoed II, Registergoed III, Registergoed V en 
Registergoed VI  
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. 

Voor zover het betreft Registergoed IV 
Artikel 19 lid 1 en 2 AVVI 2015 vervallen en worden vervangen door de volgende leden: 
1. Het Registergoed 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 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 na de Veiling al in 
voorlopige dekking te nemen. 

2.  De Koper dient vanaf het moment dat hij het risico draagt ervoor te zorgen dat het 
Registergoed 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 drieëntwintig 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) Registergoed I  
   
  ETC. 
   
 (ii) Registergoed II is verhuurd per een augustus tweeduizend dertien voor eenduizend 

zevenhonderd euro twintigduizend vijfhonderdzeventig euro (EUR 20.570,00) per jaar 
inclusief omzetbelasting. De huur dient jaarlijks te worden voldaan. De 
huurovereenkomst is op eenentwintig juli tweeduizend zeventien opgezegd door de 
huurder per eenendertig juli tweeduizend achttien. 

 (iii) Registergoed III:  
  -  voor zover het betreft Marktstraat 88a, is verhuurd voor twaalfduizend 

vijfhonderdtwintig euro en zesenvijftig eurocent (EUR 12.520,56) per jaar 
exclusief omzetbelasting. De huur dient jaarlijks te worden voldaan. 

  - voor zover het betreft Marktstraat 88b en 88c, is verhuurd voor achttienduizend 
zevenhonderdvijftig euro (EUR 18.750,00) per jaar exclusief omzetbelasting. De 
huur dient maandelijks te worden voldaan;  

  -  voor zover het betreft Marktstraat 87, is verhuurd voor vierenvijftigduizend 
negenhonderdachtenzestig euro (EUR 54.968,00) per jaar exclusief 
omzetbelasting. De huur dient maandelijks te worden voldaan; 

  - voor zover het betreft Marktstraat 88, is verhuurd voor vijftienduizend euro 
(EUR 15.000,00) per jaar exclusief omzetbelasting. De huur dient jaarlijks te 
worden voldaan; 

 (iv) Registergoed IV: 
  - voor zover het betreft Marktstraat 91 (woning), is per een november 

tweeduizend twaalf verhuurd voor tienduizend achthonderd euro 
(EUR 10.800,00) per jaar. Uit opgave van de gemeente Stadskanaal van 
zevenentwintig december tweeduizend zeventien blijkt dat in de Gemeentelijke 
Basisadministratie vier (4) personen staan ingeschreven op het adres, waarvan 
één (1) persoon de huurder is conform de huurovereenkomst;  

  - voor zover het betreft Marktstraat 91a, is verhuurd per een januari tweeduizend 
zestien voor tweeëntwintigduizend euro (EUR 22.000,00) per jaar inclusief 
omzetbelasting. De huur dient maandelijks te worden voldaan;  

  - voor zover het betreft Marktstraat 91c, staat leeg en is niet in gebruik bij derden 
en/of de Eigenaar. 

 (v) Registergoed V: 
  - voor zover het betreft de grote hal van circa drieduizend tweehonderd vierkante 

meter (3.200 m2), staat leeg en is niet in gebruik bij derden en/of de Eigenaar;  
  - voor zover het betreft de opslagruimte van circa dertig vierkante meter (30 m2) 

is verhuurd voor driehonderddrieënzestig euro (EUR 363,00) per maand 
inclusief omzetbelasting;  

  - voor zover het betreft de ruimte tussen de zonnebank en sauna te noemen 
ruimte 3 van de bedrijfsruimte, is verhuurd voor vijfduizend 



 

 

zeshonderdtweeëntachtig euro (EUR 5.682,00) per jaar exclusief 
omzetbelasting. De huur dient maandelijks te worden voldaan;  

  - voor zover het betreft de sportschool in het pand, is verhuurd voor vierduizend 
vijfhonderd euro (EUR 4.500,00) per jaar.  

   De eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst 
van bekende en/of onbekende huurders te vernietigen op grond van artikel 
3:264 Burgerlijk Wetboek laat Verkoper over aan de Koper, de vernietiging 
geschiedt voor rekening en risico van de Koper en het risico dat deze 
vernietiging niet mogelijk is omdat het pand al verhuurd was ten tijde van de 
hypotheekverlening of omdat de huidige verhuring niet op ongewone, voor de 
Verkoper meer bezwarende voorwaarden heeft plaatsgevonden, is voor 
rekening van de Koper. 

 (vi) Registergoed VI is verhuurd voor dertienduizend driehonderdtweeëndertig euro 
(EUR 13.332,00) per jaar exclusief omzetbelasting. 

 Voor zover aanwezig kan 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 vijfentwintig januari 
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. 

 


