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VEILINGINFORMATIE

ONLINE EXECUTIEVEILING 
(EX ART. 3:268 BW JUNCTO 3:254 BW)

EENDRACHTSTRAAT 11-11A TE WORMER
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REGISTERGOED

Het perceel inclusief opstallen is gelegen aan de Eendrachtstraat 11-11a te Wormer en is 
kadastraal bekend bij de gemeente Wormer onder sectie I, nummer 722, grootte 12 are en 
42 centiaren. Het bedrijfsgedeelte aan de straatzijde (onderdeel uitmakende van het totale 
gebouw) maakt geen onderdeel uit van het geveilde en is ook niet in bezit van de eigenaar.

Het registergoed omvat een bruto vloeroppervlakte van circa 667 m² (conform BAG viewer), 
welke bestaat uit 529 m² (conform BAG viewer) bedrijfsruimte en deels uit een bedrijfswoning 
van circa 138 m² (conform BAG viewer).

BOUWJAAR

Het bedrijfspand is omstreeks 1994 gebouwd.

HUURSITUATIE

Blijkens namens de eigenaar verstrekte informatie, is het Registergoed niet verhuurd, behoudens 
een gedeelte van de bedrijfsruimte, welke voor ca. € 1.500,00 p/m is verhuurd. De overige 
ruimten zijn, voor zover bekend bij Verkoper, in gebruik bij de eigenaar.

De Verkoper staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de door/namens de eigenaar 
verstrekte informatie.

Verwezen wordt overigens naar de bijzondere veilingvoorwaarden.
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REGISTERGOED

BESTEMMING

De bestemming van het perceel is wonen met bedrijvigheid erf – tuin en valt onder 
het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein-1’ gemeente Wormerland. Op het perceel is een 
bedrijfsruimte (sportschool) alsmede een bedrijfswoning gevestigd. Voor het perceel geldt een 
bebouwingspercentage van maximaal (%) 70 met een maximale bouwhoogte van 8 meter. Voor 
wat betreft de milieuzonering wordt het principe van functiescheiding gehanteerd, voor dit 
object houdt dit in dat enkel bedrijven uit de milieucategorie 1 tot en met 3.2 zich hier mogen 
vestigen (voor een nadere toelichting zie artikel 4.2.2. uit het bestemmingsplan).

Tegen het in 2013 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingplan is beroep aangetekend 
bij de Raad van State en uiteindelijk vernietigd. Dit betekent dat de gemeenteraad opnieuw 
een bestemmingsplan moest vaststellen. Het bestemmingsplan waaraan in dit document naar 
verwezen wordt heeft derhalve tot doelstelling om daarin te voorzien. Het plan is in net als het 
vernietigde bestemmingsplan in beginsel gericht op het beheren en het opnieuw vastleggen 
van de bestaande ruimtelijk-functionele situatie. Wijzigingen daarin worden alleen mogelijk 
gemaakt voor zover zij passen binnen de reeds bestaande geformuleerde beleidslijnen.

EIGENDOM SITUATIE

Het gebouw is gesticht op een perceel welke eigen grond is. 
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KADASTRALE INFORMATIE

KADASTRALE INFORMATIE

Gemeente Wormer, Sectie I, Nummers 722, grootte 12 are en 42 centiaren.
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LOCATIE / BEREIKBAARHEID

Wormer is gelegen in de Zaanstreek, in de provincie Noord-Holland. Het dorp ligt aan de 
oostzijde van de rivier de Zaan, tegenover Wormerveer, en vormt samen met de een aantal 
andere dorpen de gemeente Wormerland. Wormer heeft een ideale ligging in de Metropoolregio 
Amsterdam en is uitstekend bereikbaar: via de weg, het spoor en het water. 

Het registergoed is zeer goed bereikbaar door de nabij gelegen A7 / A8, welke het registergoed 
verbindt met de rijksweg A10 / A5 richting Alkmaar, Amsterdam en Haarlem. Wormer ligt op 
circa 20 minuten rijden van Amsterdam en op circa 30 minuten van luchthaven Schiphol. 

In de regio stoppen treinen op zes NS stations (Zaandam, Zaandam Kogerveld, Koog-Bloemwijk, 
Koog-Zaandijk, Wormerveer en Krommenie-Assendelft). NS station Wormerveer is op 1,7 km 
van het object gelegen en is met bus 121 ( Purmerend - Wormerveer station) in 5 minuten 
te bereiken. Van de vijf NS stations vertrekt elk kwartier een trein naar Amsterdam Centraal. 
Schiphol is vanaf NS Station Wormerveer is via NS station Amsterdam Sloterdijk in 34 minuten 
bereikbaar. De bereikbaarheid van het registergoed met het openbaar vervoer is dus ook goed 
te noemen.

Wormer is ook per water zeer goed bereikbaar door haar ligging aan de Zaan richting de kop 
van Noord-Holland. En dat wordt in de toekomst nog beter door de verbreding van de Zaanse 
Sluis en een nieuwe zeesluis in IJmuiden.
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VEILING
ONDERHANDSE BIEDING

VEILING

Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’). De openbare veiling vindt plaats op 
donderdag 8 maart 2018 vanaf 14:00 uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, 
ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Notariskantoor DLA Piper Netherlands N.V.

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met 
internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden 
opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com.

ONDERHANDSE BIEDING

Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het registergoed uitbrengen. De bieding 
dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling, derhalve uiterlijk 21 februari 2018 om 
23:59, schriftelijk en onvoorwaardelijk te worden gericht aan de veilingnotaris;

DLA Piper Nederland N.V. 
T.a.v. mevrouw M.L.A. Laenen
Postbus 75258 
1070 AG  Amsterdam, Nederland

Of per e-mail aan trees.holslag@dlapiper.com.

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bog-auctions.
com. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder 
dat de verkoper gehouden is op een bieding in te gaan.

http://www.bog-auctions.com
http://www.bog-auctions.com
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STAAT VAN OPLEVERING

Het registergoed wordt verkocht en geleverd in huidige staat, “as is, where is” en zonder nadere 
garanties m.b.t. het gebruik van de opstallen, de staat van de opstallen, de installaties, inbouw, 
bestemming of milieukundige toestand en dergelijke van het registergoed en met alle aan het 
registergoed verbonden rechten en verplichtingen alsmede eventuele zichtbare of onzichtbare 
gebreken. Koper zal bij levering van het registergoed deze staat “as is, where is” aanvaarden, voor 
zijn rekening en risico nemen en zal verkoper ter zake nimmer aansprakelijk houden, met vrijwaring 
voor aanspraken van derden. 

OUDERDOMSCLAUSULE

De onroerende zaak is van oudere bouwdatum. Bij koop zal koper aanvaarden alle in verband met de 
dienovereenkomstige staat en de daarmede voorzienbare en/of te verwachten tekortkomingen van 
de onroerende zaak, in het bijzonder met betrekking tot leidingen, lozingen, daken en eventuele 
installaties, ook voor zover die een tijdelijke belemmering zouden kunnen zijn voor het normaal 
gebruik van de onroerende zaak. 

MILIEU

Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijkheid 
omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het registergoed 
en/of het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor
mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak 
aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
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INZETPREMIE

De inzetpremie (plok) voor het registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in 
rekening gebracht bij de verkoper. Bij niet-gunning wordt de inzetpremie (plok) niet uitgekeerd. 

Verwezen wordt overigens naar de bijzondere veilingvoorwaarden.

GUNNING

De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde registergoed niet te gunnen en zal zich 
hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken.

VEILINGKOSTEN

De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het 
kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

OVERDRACHTSBELASTING

Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd 
zijn.

GARANTIES

Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent
datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan 
mededeling achterwege blijft.

http://www.bog-auctions.com
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MEER INFORMATIE

BEZICHTIGINGEN

Het is mogelijk om dit object te bezichtigen op de volgende datum:
-  Donderdag 15 februari van 10.00 tot 11.00 uur.

 

BESCHIKBARE DOCUMENTATIE

De volgende documentatie is van het registergoed in bezit en zijn beschikbaar op de online 
dataroom van BOG Auctions (hiervoor hoeft er geen aanvraag gedaan te worden):
- Kadastraal bericht;
- Kadastrale kaart;
- Bestemmingsplan bedrijventerreinen gemeente Wormerland.
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MEER INFORMATIE

CONTACT

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of neemt u contact op met:

TREC      DLA Piper Nederland N.V. 
De heer Bart J.H. Oonk    mevrouw M.L.A. Laenen
020 - 767 03 30      020 - 541 98 99
bart.oonk@trec.nl     trees.holslag@dlapiper.com   

Dit dossier is in behandeling bij:  Dit dossier is in behandeling bij:
De heer Bart J.H. Oonk    mevrouw M.L.A. Laenen
020 - 767 03 30     020 - 541 98 99
bart.oonk@trec.nl     trees.holslag@dlapiper.com

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat 
de verkoper gehouden is op een bieding in te gaan. 
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FOTO’S
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DISCLAIMER

Trinity Real Estate Company BV is door verkoper aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien 
van de geplande veiling / verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de Eendrachtstraat 
11A (de “Transactie”). Trinity Real Estate Company BV is door de verkoper geautoriseerd, uitsluitend 
in de capaciteit als adviseur van de Verkoper, om namens de verkoper deze beknopte samenvatting 
(de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de 
“Potentiële kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële kopers te assisteren in hun 
evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst 
geen aanbod of uitnodiging van de verkoper en/of Trinity Real Estate Company BV tot het aangaan 
van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële 
kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise 
en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en 
die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële koper wordt aangeraden om 
onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten 
die Potentieel kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor 
rekening en risico van die Potentiële kopers, tenzij anders overeengekomen. De Samenvatting is 
opgesteld om Potentiële kopers te informeren over de Transactie. De Samenvatting is geen compleet 
overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële kopers willen hebben of nodig hebben om 
te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De verkoper en Trinity Real Estate Company BV en 
hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers 
en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze 
Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) 
en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de verkoper en/of Trinity Real Estate 
Company BV geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige 
in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke 
Potentiële koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken 
en evalueren. Noch de verkoper, noch Trinity Real Estate Company BV hebben een verplichting om 
additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te 
werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken. 
Trinity Real Estate Company BV treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van 
de verkoper en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting 
en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de 
Transactie.
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          Bart J.H. Oonk
T.      +31 (0)20 767 0330
E.     bart.oonk@trec.nl

  
        Tim Philippus
T.      +31 (0)20 767 0330
E.      tim.philippus@trec.nl


