
     

De eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan BVA Auctions Real Estate te Amersfoort. Inlichtingen en voorstellen lopen via BVA 
Auctions Real Estate (tel. 033 – 202 29 05). 
 
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door BVA Auctions Real Estate echter 
geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door 
aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen 
van een aanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod 
overeenkomende aanvaarding.  

 

Online veiling, 8 mei 2018 om 13:00 uur 

Burgemeester Reinaldapad 10, Haarlem 

 

  
 

Object  Horecapaviljoen 
   
Inleiding  Online verkoop middels veiling op dinsdag 8 mei 2018, ´s middags vanaf 13:00 

uur, via www.bog-auctions.com. 
   
Bezichtiging  Woensdag 11 april 2018 van 11:00 tot 14:00 uur 

Woensdag 02 mei 2018 van 11:00 tot 14:00 uur 

   

Contact  Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of neemt u 
contact op met: 
 
BVA Auctions Real Estate                                      
Dhr. J.A. (Jasper) Schouten & dhr. K. (Kevin) van Asselt                                            

033  - 202 29 05                                            

vastgoed@bva-auctions.com 

 

 

 

 

http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
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Veilinggegevens 
 
Veiling  Online veiling  

 
De veiling vindt plaats op dinsdag 08 mei 2018, ´s middags vanaf 13:00 uur, 
online (bij inzet en afslag) via https://bog-auctions.com. 
 
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene 
Veilingvoorwaarden met internetbieden voor Vrijwillige Veilingen 2013 (“AVVIVV 
2013”) en het verkoopprotocol welke gepubliceerd worden op: www.bog-
auctions.com. 
 

   
Onderhandse bieding  Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. 

De bieding dient uiterlijk 1 dag voor de veiling datum van openbare veiling 
(uiterlijk 07 mei 2018 om 23:59 uur), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de 
verkoper te worden gericht, of per email: info@bog-auctions.com) 
 
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: 
www.bog-auctions.com.  
 
Biedingen zullen worden behandeld zonder dat de verkoper gehouden is op een 
bieding in te gaan. 

   
Inzetpremie 
 
 

 De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en 
wordt in rekening gebracht bij de koper. Lees verder het Verkoopprotocol voor de 
exacte regeling. 
 

Gunning  De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object 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. 

   
   

https://bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
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Objectgegevens  

Omschrijving  Een markant en uniek multifunctioneel gebouw, uitgevoerd in Scandinavische 
stijl. Het object leent zich uitstekend voor horeca-, sport- en 
recreatieaangelegenheden. De unieke locatie in het Burgemeester 
Reinaldapark maakt dat dit object bijzonder geschikt is voor 
recreatiedoeleinden en evenementen. Het object is in 2014 gebouwd en 
verkeert in uitstekende staat van onderhoud.  
 
Het object bestaat uit een kelderruimte met toiletgroepen, kleedruimten met 
douchevoorzieningen en technische installaties. Thans is bevindt zich hier ook 
een nader in te delen ruimte, door de lengte geschikt voor de aanleg van een 
viertal bowlingbanen. De begane grond bestaat uit een restaurant van ca. 400 
m², professioneel ingerichte keuken en separaat horecagedeelte ten behoeve 
van de tennisbanen. De eerste verdieping is opgedeeld in één grote 
multifunctionele ruimte en onder andere voorzien van een bar en spoelkeuken. 
Onder de schuine kap op de tweede verdieping bevindt zich nog een 
multifunctionele ruimte van ruim 200 m². 
 
Het restaurant op de parterre is thans verhuurd aan een 
pannenkoekenrestaurant, de inventaris wordt derhalve niet mee verkocht. Alle 
andere zaken welke aard- en nagelvast zijn verbonden, zoals de 
keukenapparatuur en de technische installaties, behoren tot de verkoop. Een 
bodemrapport van de locatie is op aanvraag bij de gemeente Haarlem 
beschikbaar. 

   
Huurgegevens   Het restaurant op de parterre is thans verhuurd aan een 

pannenkoekenrestaurant, het huurcontract is beschikbaar in de online 
dataroom. 

   
Locatie  Gelegen in het Burgemeester Reinaldapark.  
   
Bereikbaarheid  Via de N205 is de snelweg A9 goed bereikbaar. Daarnaast is het object goed 

bereikbaar per bus. 

   

Indeling   Kelderruimte: toiletgroepen, kleedruimten met douchevoorzieningen, 
technische installaties.  
Begane grond: restaurant van ca. 400 m², professionele keuken, 
horecagedeelte ten behoeve van de tennisbanen. 
Eerste verdieping: één grote multifunctionele ruimte voorzien van een bar en 
een spoelkeuken 
Tweede verdieping: één multifunctionele ruimte van ruim 200 m²  

   

Voorzieningen  Voorzieningen welke aanwezig zijn en derhalve bij het object behoren.  
 

• 5 CV elektrische ketels; 

• Brandmeldinstallatie; 

• Alarminstallatie; 

• Luchtbehandeling; 
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• WKO-terugwinningssysteem; 

• Vloerverwarming; 

• Airco & verwarming. 
 

Bouwjaar  Het object is in 2014 gebouwd en verkeert in uitstekende staat van onderhoud.  

   
Bouwaard  De kelder is opgetrokken uit beton, de rest van de constructie bestaat uit 

massief verlijmd hout.  
   
Milieu  Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Alle in 

verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen 
volledig voor risico van koper.  

   
Ondergrondse tank   Vetvangput t.b.v. horeca  
   
Bestemming  Ruime horecabestemming  
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Disclaimer  BVA Auctions Real Estate is door de “Verkoper” aangesteld als haar 

exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (online) verkoop van het 
onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de Burgemeester Reinaldapad 10 te 
Haarlem (de “Transactie”). BVA Auctions Real Estate 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 BVA Auctions Real Estate 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 BVA 
Auctions Real Estate 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 BVA Auctions Real Estate 
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 BVA Auctions Real 
Estate 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.  
 
BVA Auctions Real Estate 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.  

 


