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1. EXECUTIEVERKOOP

Executieveiling (ex art. 3:268 BW juncto  
3:254 BW)
Op donderdag 12 april 2018 zal vanaf 
11:00 uur online uitsluitend via de website  
www.bog-auctions.com ten overstaan van 
notaris mr. drs. L.W.J. Hoppenbrouwers, 
verbonden aan Allen & Overy LLP, krachtens de 
artikelen 3:268 juncto 3:254 van het Burgerlijk 
Wetboek, in het openbaar in één zitting bij opbod 
en afslag executoriaal worden verkocht: 

Gouda, Stavorenweg 3 en 3a 

Twee verhuurde kantoorgebouwen met een 
totale oppervlakte van 7.151 m² v.v.o. en ca 140 
parkeerplaatsen, ondergrond, erf en verdere aan 
en toebehoren, gelegen aan de Stavorenweg 3 
en 3a, 2803 PT in Gouda. Kadastraal bekend als 
Gouda, sectie M, nummer 4770 en groot 46 are 
15 centiare.

Voorafgaande bieding
Tot en met 14 dagen voor de veiling, derhalve 
tot en met woensdag 28 maart 2018, 23:59 
uur, kan een onherroepelijk, onvoorwaardelijk 
onderhands bod worden gedaan op het te veilen 
kavel, gericht aan het adres van de veilingnotaris:

Allen & Overy LLP
t.a.v. mr. drs. L.W.J. Hoppenbrouwers
Apollolaan 15
1077 AB AMSTERDAM
of per mail: alexander.vanhovell@allenovery.com

Gebruikt u s.v.p. voor het doen van een bieding, 
het op de website van www.bog-auctions.com 
geplaatste biedformulier. Voor het doen van een 
onderhandse bieding is het niet nodig om u te 
registreren. 

Veilingvoorwaarden
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn 
van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden 
met Internetbieden 2015 (AVVI 2015) en de 
bijzondere veilingvoorwaarden opgesteld door 
de veilingnotaris. Deze veilingvoorwaarden zullen 
uiterlijk 30 dagen voor de veiling ter inzage 
liggen ten kantore van de notaris en zullen op 
de website van www.bog-auctions.com en in de 
digitale dataroom worden gepubliceerd. Naast 
bovengenoemde Algemene Veilingvoorwaarden 
zijn ook de Algemene Gebruikersvoorwaarden van 
Bog-acutions.com en de Algemene Voorwaarden 
van Allen & Overy LLP van toepassing.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de 
gepubliceerde gegevens in deze brochure en 
de veilingvoorwaarden, gelden te allen tijde de 
veilingvoorwaarden.

Zie voor de volledige online verkoop procedure 
pagina’s 13 en 14  van dit document.
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METRAGE V.V.O. (NEN 2580)  

Stavorenweg 3 
Begane grond 77,6 m²
1e t/m 4e verdieping elk 555,3 m²
5e verdieping 553,0 m²
Totaal 2.851,8 m²

Stavorenweg 3a 
Begane grond 146,7 m²
1e t/m 5e verdieping elk 692,4 m²
6e verdieping 690,1 m²
Totaal 4.298,8 m²

Totale metrage 7.151,6 m²
Parkeerplaatsen 140

GOUDA
Stavorenweg 3 en 3a

OBJECTINFORMATIE  

Plaats Gouda
Adres Stavorenweg 3 en 3a
Type Kantoor
Bouwjaar 1990

VERHUURSITUATIE* 

Expiratiedatum 28 februari 2021
Huurtermijn 3,1 jaar
Huur per jaar** EUR 763.846,20
Parkeerplaatsen 140
Bezettingsgraad 100%
Aantal huurders 1

*:  Referentiedatum 1 januari 2018 
**: Jaarhuur op basis van CBS berekening

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 
digitale dataroom.

Bron: Informatie eigenaresse

2. OBJECT



KADASTER                           

Gemeente Gouda
Sectie en nummer M 4770
Perceelsgrootte 46 are en 15 centiare
Eigendom Volledig eigendom

Bijzonderheden  
Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de in de digitale dataroom 
opgenomen stukken alsmede het gepubliceerde verkoopprotocol. 

BESTEMMING                           
 
Bestemmingsplan Goudse Poort
Vastgesteld 15 april 2014
Bestemming Kantoor

Mogelijkheden 
Zakelijke dienstverlening en publieksgerichte dienstverlening.

Bijzonderheden
Voor de volledige bestemmingsplan informatie wordt verwezen naar 
www.ruimtelijkeplannen.nl en de stukken in onze digitale dataroom. 

MILIEU & ONDERHOUD                               

Energielabel F*
Bodemonderzoek Niet aanwezig
Asbestinventarisatie Aanwezig

De aanwezige stukken zijn opgenomen in de digitale dataroom.
*: Huurder heeft strenge eisen ten aanzien van de gebouwen die ze 
in gebruiken hebben. Volgens de eigenaresse zijn er al een aantal 
werkzaamheden verricht en zijn er nog lopende werkzaamheden om 
het gebouw duurzamer te maken en het energielabel te verbeteren.
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3. LOCATIE

LOCATIE                  

 

 

Het object is gelegen op bedrijventerrein “Goudse 
Poort”. Dit bedrijventerrein heeft een centrale ligging in 
de Randstad, ten noordwesten van Gouda aan de A12 
en A20. Het terrein is goed ontsloten met aan beide 
zijden een oprit naar de A12. Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht zijn bereikbaar op maximaal een half uur rijden. 
Het centrum en het station van Gouda liggen beide op 
circa 3,5 km. Enkele omliggende bedrijven zijn Bacardi 
Nederland B.V., Vosko, SWINN B.V. en VDS Kunststoffen 
B.V. Daarnaast is er een woonboulevard op het terrein 
gelegen met diverse nationale en internationale retailers 
zoals o.a. JYSK, Beter Bed, Gamma en Henders & Hazel.
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4. KANTORENMARKT GOUDA

In deze korte analyse wordt de kantorenmarkt in 
Gouda (>500 m² v.v.o.) beschreven. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat de markt op een laag 
schaalniveau gevoelig is voor incidenten aan zowel 
de vraagkant als aanbodkant. Door de gehanteerde 
ondergrens blijft de markt van relatief kleinschalige 
kantoren buiten beschouwing. 

De hoogste opname in de afgelopen jaren is 
uitgekomen op 19.700 m² en is gerealiseerd in 2015. 
De vraag is volatiel. Gemiddeld komt de opname 
sinds 2012 uit op 8.300 m² en wordt vooral voor 
rekening genomen door gebruikers die actief zijn 
in de sector overheid en overige non-profit. De 
grootste transactie in de afgelopen jaren komt 
op naam van Technolution B.V. Zij tekenden voor 
6.600 m² in 2013. In 2015 was het J.P. van Eesteren 
B.V. dat met 4.400 m² de op één na grootste 
transactie realiseerde. In 2017 is de opname van 
kantoren uitgekomen op 2.000 m². 

In het afgelopen jaar is het aanbod afgenomen met 
25,6%. Het aanbod van kantoren kwam daarmee 
in 2017 uit op 64.200 m². Een kanttekening hierbij 
is dat 25.000 m² van deze leegstand uit één oud 
gebouw komt. De leegstand, als percentage van de 
voorraad zonder dit gebouw, komt uit op 11%. De 
markt kan dan ook als ruim worden bestempeld.
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5. PROCEDURE ONLINE EXECUTIEVEILING

Definities veilingvoorwaarden
Definities die in het onderhavige worden gebruikt, 
hebben de betekenis als daaraan toegekend in 
de ‘Algemene Veilingvoorwaarden met Internet-
bieden 2015’, hierna aan te duiden als AVVI 
2015, opgenomen in een akte op 31 december 
2014 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 2 januari 2015 in register Hypotheken 4, deel 
65530 nummer 153. Een exemplaar van de AVVI 
2015 is op te vragen bij de Veilingnotaris of te 
vinden op de website www.bog-auctions.com.
In aanvulling op de begrippen in de AVVI 2015 
wordt toegevoegd de definitie:

Digitale dataroom
De locatie op internet, waarop door de Vastgoed-
adviseur diverse documenten (juridische stukken, 
project- en overige informatieve), betreffende de 
Veiling zijn opgenomen en waarvoor de Gegadigde 
een toegangscode dient aan te vragen.
In aanvulling op de begrippen in de AVVI 2015 
wordt verstaan onder de definitie:

Vastgoedadviseur
De door Verkoper ingeschakelde vastgoed-
adviseur Cushman & Wakefield, kantoor-
houdende Gustav Mahlerlaan 362-364, 1082 ME 
Amsterdam.

Toegang  digitale dataroom
Toegang tot de door de Vastgoedadviseur 
beheerde digitale dataroom kan verkregen worden 
nadat een Gegadigde heeft voldaan aan elk van de 
navolgende vermelde eisen, te weten: 

aanmelding bij onlineverkoop@cushwake.com
overlegging van de volgende gegevens:
Rechtspersonen en personenvennootschappen
a. naam organisatie;
b. adres organisatie;
c. contactperso(o)n(en);
d. desbetreffende e-mailadres(sen) ;
e. desbetreffende telefoonnumer(s)

Natuurlijke personen
a. naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en 
-datum, huwelijkse staat, en adres;
b. e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s);

Dit laat onverlet dat een Gegadigde zich nog wel 
dient te registreren als bedoeld in artikel 3 van de 
AVVI 2015 om mee te kunnen bieden op de Veiling, 
middels de daartoe bestemde registratieverklaring.

Onderhandse biedingen
Tot en met 14 dagen voor de veiling, derhalve tot 
en met woensdag 28 maart 2018, 23:59 uur, kan 
een onherroepelijk, onvoorwaardelijk onderhands 
bod worden gedaan op het te veilen kavel, gericht 
aan het adres van de veilingnotaris.

Deelname Online Executieveiling
Teneinde te kunnen deelnemen aan de veiling 
dient u een account aan te maken op de website 
www.bog-auctions.com.

Bovendien dient u zich éénmalig te registreren 
bij BOG Auctions. De daartoe bestemde 
Registratieverklaring vindt u op de website 
www.bog-auctions.com.

De Registratieverklaring dient u in het bijzijn van een 
Nederlandse notaris te ondertekenen. De notaris 
dient daarbij uw handtekening te legaliseren door 
middel van ondertekening van de verklaring aan 
het slot van de Registratieverklaring. Neemt u bij 
de ondertekening een geldig legitimatiebewijs 
mee, waarmee u zich ten overstaan van een 
notaris kunt legitimeren. 

Online executieveiling
De online executieveiling vindt plaats op 
Donderdag 12 april 2018 vanaf 11:00 uur.
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5. PROCEDURE ONLINE EXECUTIEVEILING

Het verkoopproces: Opbod
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 van 
de AVVI2015, is het uitbrengen van een bieding 
alleen mogelijk gedurende de veilingperiode en 
wel met inachtneming van het Biedprotocol.

Het kavel wordt minimaal 15 minuten per opbod 
aangeboden. Startmoment van het opbodproces 
staat vermeld bij het te verkopen object. Het 
uiteindelijk te betalen bedrag is de som van de 
inzetsom en het afslagbedrag verhoogd met 
verkoopkosten, inzetpremie, overdrachtsbelasting 
en/of BTW. Op grond van de veilingvoorwaarden 
heeft de hoogste bieder bij opbod recht op 
inzetpremie. Deze inzetpremie (plok) bedraagt 
1% (inclusief BTW) van de inzetsom en komt voor 
rekening van de koper. 

Indien in de laatste drie minuten voor het sluiten 
van een kavel nog een bod wordt uitgebracht dan 
wordt de openingstijd met twee minuten verlengd.

Het verkoopproces: Afslag
Na het opbod volgt, na 5 minuten pauze, de 
afslag. Tijdens de afslag wordt er groot een teller 
getoond. In deze teller is het totaalbedrag van de 
inzetsom en het bod op afslag bij elkaar opgeteld. 
Degene die op ‘MIJN’ drukt is de koper voor het 
bedrag waarbij degene op ‘MIJN’ drukte, plus 
verkoopkosten, inzetpremie, overdrachtsbelasting 
en/of BTW. Zodra iemand op de knop ‘MIJN’ drukt 
stopt de veiling en zal het hoogste bod worden 
voorgelegd bij de executerende hypotheekbank. 
Wanneer er tijdens de afslag niet wordt gemijnd, 
bestaat de koopsom uit het hoogste bedrag bij 
opbod.

Gunning door verkoper en definitieve verkoop
Na afloop van de online veilingperiode start de 
periode van het recht van beraad van 5 werkdagen. 
Verkoper bepaalt uiteindelijk of het kavel wordt 
gegund.
De bieder aan wie gegund wordt ontvangt 
daarvan binnen genoemde periode bericht en is 
daarmee de koper. 
Betaling van de koopsom dient uiterlijk zes weken 
na gunning plaats te vinden, waarna het object 
aan de koper zal worden geleverd.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 van 
de AVVI2015, is het uitbrengen van een bieding 
alleen mogelijk gedurende de veilingperiode en 
wel met inachtneming van het Biedprotocol.



6. DISCLAIMER

Deze disclaimer/geheimhouding geldt voor alle informatie die 

gedurende de gehele openbare verkoopprocedure verstrekt 

is of zal worden door Cushman & Wakefield , Allen & Overy 

LLP hun opdrachtgever Hypotheekhouder of partijen die 

door hen zijn ingeschakeld en is een weergave van algemene 

geldende (aansprakelijkheids-)beperkingen.

1. Toegang tot de digitale dataroom impliceert op geen enkele 

wijze een aanbod van de zijde van Hypotheekhouder Een 

gegadigde kan hieraan geen rechten ontlenen, waaronder 

uitdrukkelijk is te verstaan het recht op het voeren van enige 

onderhandeling met Hypotheekhouder

2. De in de digitale dataroom opgenomen informatie is 

uitsluitend bedoeld om een gegadigde in de gelegenheid 

te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en 

de volledigheid daarvan. Iedere persoon aan wie informatie 

beschikbaar wordt gesteld, dient zelf een onafhankelijke 

beoordeling van die informatie te maken en na onderzoek en 

evaluatie van de informatie zodanig professioneel advies in te 

winnen als hij noodzakelijk acht.

3. De informatie opgenomen in de digitale dataroom is 

vertrouwelijk en wordt te goeder trouw beschikbaar gesteld. 

De informatie moet geheim worden gehouden en mag zonder 

de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cushman & 

Wakefield  niet worden gekopieerd of verspreid of aan andere 

personen bekend worden gemaakt en niet worden gebruikt 

voor andere doeleinden dan voor het uitbrengen van een 

bieding met betrekking tot deze verkoop. 

4. In verband met het vorenstaande heeft het volgende te 

gelden: Alle beschrijvingen, afmetingen, foto’s, tekeningen 

en verdere gegevens betreffende de (bouwkundige) staat 

van de registergoederen en alle overige gegevens, die zijn 

opgenomen in de digitale dataroom, zijn op basis van de 

thans bekende gegevens en naar beste weten verstrekt.  Met 

betrekking tot de bouwkundige staat van de registergoederen 

kunnen afwijkingen bestaan van de in de digitale dataroom 

opgenomen gegevens betreffende de bouwkundige staat, 

tekeningen en dergelijke, dit op grond van het huidige 

gebruik of verbouwingen van de registergoederen. De in de 

digitale dataroom opgenomen informatie (zoals foto’s van de 

registergoederen) kunnen tevens registergoederen bevatten 

die niet in de onderhavige openbare verkoopprocedure 

betrokken zijn. 

Een gegadigde heeft geen aanspraak op vergoeding van 

schade of op enig andere recht jegens de Hypotheekhouder 

en de door haar ingeschakelde derden, waaronder 

uitdrukkelijk zijn begrepen Cushman & Wakefield  en Allen 

& Overy LLP uit hoofde van mededelingen en/of verstrekte 

informatie terzake de registergoederen of mededelingen en/

of informatie die achterwege blijft.

Indien uit de verstrekte informatie en/of gegevens direct 

of indirect een oordeel mocht blijken, dan betreft dit een 

persoonlijk oordeel van Hypotheekhouder en/of derden die 

door deze zijn ingeschakeld, dit op basis van de thans ter 

beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel 

en/of de daaraan ten grondslag liggende maatstaven, 

gehanteerd door Hypotheekhouder of de hiervoor bedoelde 

derden, kunnen geen rechten worden ontleend. 

5.  De informatie in de digitale dataroom mag niet 

worden opgevat als enige vorm van garantie ten opzichte 

van de toestand, de waarde en/of de kwaliteit van de 

registergoederen en/of de afwezigheid van privaatrechtelijke 

of publiekrechtelijke aanspraken van derden of overheden ter 

zake van de registergoederen. Op de in de digitale dataroom 

opgenomen informatie kan in rechte geen beroep worden 

gedaan, noch kunnen derden daaraan enig recht ontlenen.

6. Geen enkele medewerker van Hypotheekhouder, geen van 

de door haar ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk 

zijn begrepen Cushman & Wakefield  en Allen & Overy 

LLP, is bevoegd of gemachtigd (garantie)-verklaringen te 

verstrekken met betrekking tot de registergoederen. Een 

gegadigde kan zich nimmer jegens Hypotheekhouder, danwel 

haar bestuurders of werknemers, of door hen ingeschakelde 

derden, waaronder uitdrukkelijk is begrepen Cushman & 

Wakefield  en Allen & Overy LLP, beroepen op de onjuistheid 

en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie, noch 

dat hij niet of niet voldoende in de gelegenheid is gesteld 

zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid van de 

verstrekte informatie, noch dat hij niet of niet voldoende in de 

gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin 

van het woord te verrichten.

7. Hypotheekhouder is niet gebonden aan schriftelijke of 

mondelinge verklaringen van haar medewerkers of adviseurs, 

met uitzondering van verklaringen die zijn goedgekeurd door 

het bestuur van Hypotheekhouder Gegadigden mogen niet 

vertrouwen op schriftelijke of mondelinge verklaringen van 

medewerkers of adviseurs van Hypotheekhouder alvorens 
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zich ervan te hebben verzekerd dat die verklaringen zijn 

goedgekeurd door het bestuur van Hypotheekhouder

8. Hypotheekhouder heeft het recht de openbare 

verkoopprocedure te annuleren, zonder dat dit leidt tot 

enige verplichting jegens gegadigden. Het annuleren van 

de openbare verkoopprocedure zou onder meer doch 

niet uitsluitend ingegeven kunnen worden doordat de 

schuldenaar algeheel heeft gelost ex artikel 3:269 van het 

Burgerlijk Wetboek of doordat er door de Hypotheekhouder 

alsnog afspraken met schuldenaar zijn gemaakt welke er toe 

leiden dat een openbare verkoop niet langer gewenst is. In 

geen geval is Hypotheekhouder verplicht een bieding van 

gegadigden te accepteren. 

9. Gedurende de gehele openbare verkoopprocedure heeft 

Hypotheekhouder het recht wijzigingen aan te brengen in de 

voorwaarden van de openbare verkoopprocedure, voor zover 

de wet dit toestaat.

10. Iedere gegadigde is verantwoordelijk voor haar kosten in 

verband met deelname aan de openbare verkoopprocedure, 

inclusief vergoedingen en honoraria van haar juridische, 

financiële en andere adviseurs. Hypotheekhouder of haar 

adviseurs zijn in geen enkel geval gehouden welke kosten dan 

ook van gegadigde(n) te vergoeden.

11. Hypotheekhouder, en de door haar ingeschakelde 

derden, waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen Cushman & 

Wakefield  en Allen & Overy LLP aanvaarden geen enkele 

aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van 

deze website of voor enige schade ontstaan uit verleende 

diensten, aangeboden of verwezen informatie op de website 

en/of in de digitale dataroom.

12 De informatie in de digitale dataroom bevat verwijzingen 

of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van 

deze digitale dataroom liggen, welke zijn opgenomen ter 

informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. 

Hypotheekhouder, en de door haar ingeschakelde derden, 

waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen Cushman & Wakefield  

en Allen & Overy LLP zijn niet verantwoordelijk voor de 

inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. 

Hypotheekhouder, en de door haar ingeschakelde derden, 

waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen Cushman & Wakefield  

en Allen & Overy LLP geven geen garantie noch aanvaarden 

zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, 

data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander 

materiaal op degelijke sites of bronnen.

13. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet zijn 

Hypotheekhouder, en de door haar ingeschakelde derden, 

waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen Cushman & Wakefield  

en Allen & Overy LLP in geen geval aansprakelijk voor 

winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, 

bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of 

verband houdt met het functioneren van de website of met 

diensten van door Hypotheekhouder ingeschakelde partijen 

ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.



ing. Bart Hermans
E.  bart.hermans@cushwake.com 
T.  + 31 (0) 20 571 1428                
M. + 31 (0) 6 3062 1293 

ing. Richard Kuiper MSc MRICS RT
E. richard.kuiper@cushwake.com
T.  + 31 (0) 20 571 1487
M. + 31 (0) 6 5123 2100 

Gustav Mahlerlaan 362-364,  
1082 ME Amsterdam  

Postbus 74030
1070 BA AMSTERDAM 

+31 (0)20 664 4644

7. CONTACT

Ondanks het gegeven dat de inhoud van dit document 
nauwkeurig is gecontroleerd, kan Cushman & Wakefield geen 
verantwoordelijkheid nemen voor enige geleden schade 
of verlies als gevolg van welke onjuiste gegevens dan ook 
weergegeven in dit document. In geval van tegenstrijdigheid 
tussen de gegevens in deze brochure en de veilingvoorwaarden, 
gelden de veilingvoorwaarden. Niets van deze uitgave mag 
worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke 
goedkeuring van Cushman & Wakefield. 

Voor meer informatie kijk op: www.bog-auctions.com. Op de 
website kunt u ook de datum en tijd van de eventuele kijkdag 
vinden. Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden 
Cushman & Wakefield van toepassing. 

Wat betreft juridische vragen kunt u contact opnemen met 
dhr. Alexander van Hövell van Allen & Overy LLP
telefoon: +31 (0)20 674 1645  
e-mail: alexander.vanhovell@allenovery.com 
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