
BRUNINGWEG 23, ARNHEM

KIJKDAG 12 februari 2018 10:30 - 12:30 u

VEILING via bog-auctions.com

26 februari 2018







Bruningweg 23, Arnhem

EXECUTORIALE VERKOPING ex art. 3:268 B.W.




Via: www.bog-auctions.com




Veilingnotaris:

CMS Derks Star Busmann N.V.

mr. F. Stroucken



Omschrijving Grotendeels verhuurd kantoorpand met een
verhuurbare vloeroppervlakte van ca. 1.594 m². Een
zeer nette locatie met voldoende parkeerplekken
met goede bereikbaarheid met auto en OV.




Het representatieve kantoorgebouw, gelegen op
het bedrijventerrein 'Het Broek', is verhuurd aan een
veelheid aan instanties en ondernemingen, veelal
op flexibele basis. 




Gebruiksmogelijkheden:

Enkelbestemming Bedrijventerrein.

Een volledige beschrijving van het
bestemmingsplan en de toegestane
bedrijfsactiviteiten (categorieën) kunt u vinden via
www.ruimtelijkeplannen.nl



OPLEVERINGSNIVEAU  

Levering is op basis van as is principe.

FRIS Bedrijfsmakelaars is een handelsnaam van W. FRIS Makelaardij B.V. Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor
geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid
kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. In geval van aansprakelijkheidsstelling gaat onze aansprakelijkheid in het desbetreffende geval
niet verder dan die door de beroepsverzekeraar wordt gehonoreerd. Tenzij anders overeengekomen verrichten wij onze werkzaamheden
overeenkomstig het voorwaarden en tarieven boekje van FRIS.



Locatie

Het kantoorgebouw is gelegen op het Arnhemse bedrijventerrein 'Het Broek'.




Kadastraal:

	

Gemeente:            Arnhem

Sectie:                    D

Perceelnummer:  5059

Oppervlakte:         1460 m²

Omvang:                Geheel perceel

Soort:                      Volle eigendom



Eigen vervoer Openbaar vervoer Parkeren

Het pand ligt in de nabijheid 
van knooppunt Velperbroek, 
met aansluitingen op onder 
andere de A12 (Den Haag-
Oberhausen) en de A50 (Den 
Bosch-Apeldoorn). Daarnaast 
zijn de A348 naar Zutphen, de 
A325 richting Nijmegen en het 
centrum van Arnhem goed 
bereikbaar.

Op circa 5 minuten loopafstand 
bevindt zich een bushalte met 
onder andere bussen naar het 
Centraal Station en treinstation 
Westervoort, met een goede 
verbinding naar Duiven, 
Zevenaar en Doetinchem.

Het object beschikt over 
voldoende parkeerplaatsen op 
eigen grond.



Kenmerken

Start veiling:

Sluiting opbieden:

Satrt bieden op afslag:




Soort veiling:




Toelichting aanvaarding:

26-02-2018 12:00 

26-02-2018 12:15 

26-02-2018 12:20  




Executoriaal




In aanvulling op he bepaalde in artikel 20 AVVI 2015 vindt de levering van 
het Registergoed plaats uiterlijk vier (4) weken na de Veiling.





Veilinginformatie Online veiling via www.bog-auctions.com ten

overstaan van notaris Mr. F Stroucken CMS

notarissen te Amsterdam. (volgens AVVI 2015)




In afwijking van artikel 5 lid 7 van de AVVI 2015

wordt de inzet automatisch met twee minuten

verlengd indien er in de laatste drie minuten voor

het einde van de inzet een nieuw bod wordt

gedaan.




Om deel te nemen aan deze veiling dienen

gegadigden zich te registreren. Hiertoe moet een

account worden aangemaakt via

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




Om registratie volledig te maken dient een

registratieverklaring te worden ingevuld, die moet

worden gelegaliseerd door een notaris. Deze

legalisatie kan door alle notarissen in Nederland

worden gedaan tegen een (kleine) vergoeding. Op

deze wijze worden gegadigden gekoppeld aan het

door hen aangemaakte account. CMS Derks Star

Busman N.V. brengt voor deze legalisatie geen

kosten in rekening.




Kosten

De koper is naast het geboden bedrag de volgende

kosten verschuldigd: Veilingkosten,

overdrachtsbelasting. Zie voor specificatie van de

kosten het overzicht op www.bog-auctions.com




Inzetpremie

Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie:

1% inzetpremie ten laste van verkoper. Deze premie

wordt berekend over het hoogst geboden bedrag

tijdens de inzet en wordt uitgekeerd aan de

hoogste bieder bij inzet, tenzij de inzetter ook de

koper is. Lees verder de veilingvoorwaarden via:

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

AVVI2015.pdf



Onderhands bod Het is mogelijk om tot en met 11 februari 2018 een
onderhands bod uit te brengen bij de veilingnotaris.
Gebruik hiervoor het Biedformulier onderhandse
biedingen.



Biedingen worden behandeld overeenkomstig het
bepaalde in artikel 3:268 lid 2 B.W.  




Deze biedingen kunnen worden gericht aan:

CMS Derks Star Busman N.V.

T.a.v. notaris F. Stroucken

Parnassusweg 737 | 1077 DG | Amsterdam

e-mail: janneke.dewaal@cms-dsb.com



FRIS Bedrijfsmakelaars

De Real People van FRIS helpen u graag bij het oplossen
van uw vastgoedvraagstukken. Bij FRIS Bedrijfsmakelaars
vindt u klantgerichte dienstverleners die zeggen waar
het op staat. Onze dienstverlening is te verdelen in drie
categorieën:


























Bedrijfsmakelaardij:

- Verhuur/verkoop van bedrijfsmatig vastgoed

- Aanhuur/aankoop van bedrijfsmatig vastgoed

- Contractadvies en -onderhandeling

- Marktinventarisatie 




Beleggingen:

- Verkoop/aankoop van beleggingspanden

- Commerciële due diligence

- Marktanalyse

- Gebieds- en locatieanalyse

- Investerings- en haalbaarheidsanalyse




Taxaties

- Taxatie van kantoor- en bedrijfsruimten

- Taxatie van huurwooncomplexen

- Taxatie van grondpercelen



De meerwaarde van FRIS:

Dankzij onze totale dienstverlening als makelaar,
beheerder en verzekeringstussenpersoon is FRIS een
begrip voor tienduizenden particulieren en bedrijven.
Operational excellence, respectvolle service en
innovaties vormen de succesfactoren van de werkwijze,
groei en cultuur bij FRIS. 




Wij garanderen dat elke klant, particulier of professional,
een optimale service en ontzorging beleeft. De
traditionele wortels als familiebedrijf, onze nuchtere
cultuur gebaseerd op een dienstverlenende
familitraditie, onze innovatiedrang en lokale focus
bepalen in hoge mate onze onderscheidende kwaliteit.











FRIS beschikt bovendien over een eigen Research &
Consultancy afdeling. FRIS Research & Consultancy is het
platform dat ervoor zorgt dat zowel opdrachtgevers als
medewerkerks van FRIS over actuele marktcijfers en
eigen onderzoeksrapportages kunnen beschikken.
Daarmee heeft FRIS een kennisvoorsprong waarvan u als
opdrachtgever kunt profiteren.



FRIS

Voor elke klant optimale ontzorging,

vandaag en morgen




FRIS is sinds 1923 uitgegroeid tot één van de grootste
zelfstandige beheerders voor vastgoed in Nederland. De
ontzorgende partner en het aanspreekpunt voor
nationale en internationale partijen bij het beheren,
bemiddelen en (her) ontwikkelen van hun objecten,
inclusief het faciliteren van het optimaal mogelijke
rendement. Als full service vastgoed dienstverlener zijn
wij actief vanaf initiatief tot en met implementatie en
uitvoering van vastgoedprojecten. Door onze breedte
overzien wij de hele vastgoedcyclus.


















FRIS is daarnaast een begrip voor particulieren en
bedrijven dankzij onze totale dienstverlening als
makelaar, beheerder en verzekerings-tussenpersoon, 

vooral in de regio Noord-Holland. 










Operational excellence, respectvolle customer service
met aandacht en marketinginnovaties vormen de
succesfactoren van de werkwijze, groei en cultuur bij
FRIS. We garanderen dat elke klant - particulier of
professional - een optimale service en ontzorging
beleeft.

























De traditionele wortels als familiebedrijf, onze nuchtere
cultuur gebaseerd op een dienstverlenende
familietraditie, onze innovatiedrang en deze lokale focus
bepalen in hoge mate onze onderscheidende kwaliteit.



FRIS Bedrijfsmakelaars


Atlas ArenA - Gebouw Amerika


Hoogoorddreef 15

1101 BA Amsterdam




020 301 77 20

bedrijfsmakelaars@fris.nl

www.fris.nl


