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Fazantlaan 85, 87 & 89 

te Brunssum 
 

 

 

  

 

 Veiling met BOG-Auctions d.d. 24 mei 2018 om 13.30 uur 

 Gerenommeerde wijk Amstenraderveld 

 Nabij relevante uitvalswegen 

 Verzorgd, standaard niveau 
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Algemeen: De op 24 mei 2018 vanaf 13.30 uur te veilen objecten, 3 vrijstaand 

geschakelde woonhuizen inclusief garage, zijn gelegen in de jonge woonwijk 

"Amstenraderveld" midden in een groene omgeving met goede verbindingen 

naar de grote uitvalswegen (buitenring). De woningen zijn alle 3 verhuurd voor 

onbepaalde tijd, totale jaarhuur € 18.108,00 per jaar. Meer informatie over de 

veiling is te vinden op de website van BOG-Auctions. 

 
 

 

Indeling: Begane grond:  

entree/hal met meterkast, toegang naar garage ca. 18,5 m2, toilet, trap naar 

verdieping, L-vormige woonkamer ca 45 m2, halfopen keuken, bijkeuken ca. 

6,5 m2 met aansluiting wasmachine. Buiten: voortuin, oprit voor 2 auto's en 

omsloten achtertuin. 

 

Eerste verdieping:  

overloop, doucheruimte, toiletruimte, badkamer inclusief ligbad en vaste 

wastafel, douche en 3 slaapkamers (ca. 11 m2, 11,5 m2 en 17,5 m2). 

 

Tweede verdieping te bereiken via vaste trap:  

4e slaapkamer. (ca. 14 m2). 

 

* Zie ook bijgevoegde tekening 

 
 

Opleveringsniveau: De objecten zullen worden verkocht en geleverd ‘as-is, where is’, dat wil 

zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden 

rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en 

zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, 

bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële 

aspecten van het verkochte. Gezien het ‘as-is, where-is’ karakter van deze 

transactie kan verkoper geen garanties verstrekken en aanvaardt geen 

enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de (juridische) staat van het 

object. 

 
 

Bestemming: Woondoeleinden. 

Informatie inzake gebruiksmogelijkheden en voorschriften is te verkrijgen via 

ons kantoor, bij de gemeente of via de website van ruimtelijke plannen. 
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Kadastrale gegevens: Gemeente: Brunssum 

Sectie: G 

Perceel: 1510 

Kadastrale grootte: 2 are, 49 ca 

 

Gemeente: Brunssum 

Sectie: G 

Perceel: 1511 

Kadastrale grootte: 2 are, 88 ca 

 

Gemeente: Brunssum 

Sectie: G 

Perceel: 1512 

Kadastrale grootte: 3 are, 5 ca. 

 
 

Bouwjaar: 2002. 

 
 

 

Zekerheidstelling: Waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom. 

 
 

Notaris: Van der Stap Notarissen 

Contactpersoon: de heer Mr. J.T. van Burg 

 

Millenniumtoren, 14e verdieping  

Weena 690 Rotterdam 

Postbus 2450 3000 CL Rotterdam 

 

Jansbuitensingel 29 Arnhem 

Postbus 1211 6801 BE Arnhem 

 

Tel. +31 88 188 00 20 

 
 

Milieukundige aspecten: Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper 

heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het 

verkochte is uit te sluiten dat er mogelijk asbesthoudende materialen zijn 
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verwerkt. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten 

tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt 

geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van astbest kan 

voortvloeien. Voor zover aan verkoper bekend is/zijn in het object geen 

ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen 

aanwezig. 

 
 

 

Veilinggegevens:  Veiling 

Openbare veiling ("executoriale verkoping, ex art. 3:268 BW. De openbare 

veiling vindt plaats op 24 mei 2018 vanaf 13.30 uur, online (bij inzet en afslag) 

via https://bog-auctions.com , ten overstaan van de veilingnotaris: de heer Mr 

M.R.H. Krans, Weena 690 te Rotterdam (Postbus 2450 te 3000 CL 

Rotterdam). Op de veiling zijn van toepassing de Algemene 

Veilingvoorwaarden met Internet bieden 2015 ("AVVI 2015") en bijzondere 

veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de 

notaris en gepubliceerd worden op www.bog-auctions.com . 

 

Onderhandse bieding 

Het doen van onderhandse biedingen is mogelijk tot 14 dagen voor de 

veilingdatum. 

 

Inzetpremie 

De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom 

en komt voor rekening van de bank. Lees verder de veilingvoorwaarden voor 

de exacte regeling. 

 

Gunning 

De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en 

zal zich hierover 5 werkdagen na veiling uiterlijk om 17.00 uur uitspreken. 

 

Veilingkosten 

De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden 

gespecificeerd in het indicatief kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd 

op www.bog-auctions.com . 

 

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

 

Energieprestatiecertificaat 

Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat of een daaraan 

gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie 

gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. 

Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van 

één van voornoemde documenten. 

 

Disclaimer 

MVGM Bedrijfshuisvesting (“Makelaarskantoor”) is door de Bank (de 

“Executant”) aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de 

geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) 

aan de Fazantlaan 85, 87 & 89 (de “Transactie”). Makelaarskantoor is door 

de Executant geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de 

Executant, om namens de Executant 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 Executant en/of Makelaarskantoor 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 
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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 Executant en 

Makelaarskantoor 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 Executant en/of Makelaarskantoor 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 

Executant, noch Makelaarskantoor 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. 

 

Makelaarskantoor treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief 

adviseur van de Executant 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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Begane grond 
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Eerste verdieping 
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Tweede verdieping 
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Locatie 
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Contactgegevens 

 

 Ons makelaarsteam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uw makelaar 

 

 

 

 

M.M.M. (Marc) van den Berg RM 

M 06-13738895 

E  mmm.vanden.berg@mvgm.nl 

 

Onze kantoren: 

 

MVGM Breda T 088 - 432 46 85 

Bijster 45-47  

Postbus 9444 (4801 LK) Breda 

 

MVGM Eindhoven T 088 - 432 47 60 

Mahatma Gandhilaan 6  

Postbus 6008 (5600 HA) Eindhoven 

 

MVGM Den Bosch T 088 - 432 49 70 

Pettelaarpark 10 

Postbus 6008 (5600 HA) Eindhoven 

 

MVGM Maastricht T 088 - 432 49 10 

Pierre de Coubertinweg 5P 

Postbus 3140 (6202 NC) Maastricht 
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Profiel MVGM 

 

MVGM bestaat uit de bedrijfsonderdelen MVGM Vastgoedmanagement, MVGM Bedrijfshuisvesting en MVGM 

Vastgoedtaxaties. Met meer dan 500 medewerkers en vanuit 20 kantoren ondersteunt MVGM eigenaren van 

en investeerders in vastgoed in de breedte bij hun exploitatie- en huisvestingsvraagstukken. 

  

MVGM is officieel geregistreerd onder de RICS Regulation en mag hiermee de aanduiding “regulated bij RICS” 

voeren. De titel “regulated bij RICS” is sinds november 2010 geintroduceerd in Europa en vertegenwoordigd de 

hoogste integriteitstandaarden van bedrijfsvoering in de vastgoedbranche. RICS is een internationale 

belangenorganisatie voor Chartered Surveyors. Deze Chartered Surveyors zijn professionals die binnen de 

verschillende vakgebieden van het vastgoed werkzaam zijn. De kracht van de Vereniging is de internationale 

erkenning van de titel MRICS en FRICS en staat borg voor integriteit en professionaliteit. Door zich te verbinden 

aan RICS en de daarbij behorende “Rules of Conduct” voldoent MVGM aan het hoogste vakinhoudelijke niveau 

gekoppeld aan heldere normen en waarden op het gebied van ethische bedrijfsvoering. 

 

MVGM Vastgoedmanagement is ontstaan uit de samenvoeging van een aantal zeer gerenommeerde 

vastgoedmanagementorganisaties en werkt in opdracht van particuliere en institutionele beleggers zoals 

verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, bedrijven en overheidsinstellingen. MVGM heeft als grootste 

vastgoedbeheerder van Nederland 50.000 woningen, meer dan twee miljoen vierkante meter bedrijfsruimten en 

kantoren, een ruime anderhalf miljoen vierkante meter winkelruimte, 40.000 eenheden VvE en tal van andere 

projecten in beheer.  

 

MVGM Bedrijfshuisvesting behoort al jaren tot de top van de vastgoedsector in Nederland en combineert een 

sterk landelijk netwerk met zeer uitgebreide kennis van zowel de lokale als regionale vastgoedmarkt. Hierdoor 

is MVGM Bedrijfshuisvesting uitstekend op de hoogte waar vraag en aanbod zich bevinden. In een markt die 

continue verandert zorgt MVGM Bedrijfshuisvesting met haar kennis, inzichten en marktinformatie voor het 

beste resultaat voor haar opdrachtgevers.  

 

MVGM Vastgoedtaxaties mag zich rekenen tot de meest toonaangevende spelers op de Nederlandse 

vastgoedmarkt. MVGM Vastgoedtaxaties verzorgt voor uiteenlopende opdrachtgevers een grote verscheiden-

heid aan taxaties van kantoren, winkels, bedrijfsruimten of bijzondere objecten, leeg of in gebruik. MVGM 

Vastgoedtaxaties werkt voor de meeste institutionele beleggers, de banken en financiers, voor woning-

corporaties, ondernemers, DGA’s, maar ook voor verzekerings-maatschappijen, overheden en overheids-

instanties.  
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Vestigingenoverzicht 

 

Amersfoort: 

Van Asch van Wijckstraat 55 

3811 LP Amersfoort 

T 088-432 49 25 

E bedrijfshuisvesting.amersfoort@mvgm.nl 

 Apeldoorn: 

Pr. W. Alexanderlaan 727 

7311 ST Apeldoorn 

T 088-432 47 70 

E bedrijfshuisvesting.apeldoorn@mvgm.nl 

Arnhem: 

Mr. E.N. van Kleffensstraat 4 

6842 CV Arnhem 

T 088-432 42 52 

E bedrijfshuisvesting.arnhem@mvgm.nl 

 

 Breda: 

Bijster 45-47 

4817 HZ Breda 

T 088-432 46 85 

E bedrijfshuisvesting.breda@mvgm.nl 

Den Bosch: 

Pettelaarpark 10 

5216 PD Den Bosch 

T 088-432 49 70 

E bedrijfshuisvesting.denbosch@mvgm.nl 

 

 Den Haag: 

De Bruyn Kopsstraat 9K 

2288 EC Rijswijk 

T 088-432 45 45 

E bedrijfshuisvesting.denhaag@mvgm.nl 

Eindhoven: 

Mahatma Gandhilaan 6 

5653 ML Eindhoven 

T 088-432 47 60 

E bedrijfshuisvesting.eindhoven@mvgm.nl 

 Enschede: 

Mooienhof 8 

7512 EB Enschede 

T 088-432 48 59 

E bedrijfshuisvesting.enschede@mvgm.nl 

 

Groningen: 

Europaweg 31 

9723 AS Groningen 

T 088-432 48 90 

E bedrijfshuisvesting.groningen@mvgm.nl 

 

 Maastricht: 

Pierre de Coubertinweg 5P 

6225 XT Maastricht 

T 088-432 49 10 

E bedrijfshuisvesting.maastricht@mvgm.nl 

Rotterdam: 

Stadhuisplein 4 (ingang naast Coolsingel 65) 

3012 AS Rotterdam 

T 088-432 45 45 

E bedrijfshuisvesting.rotterdam@mvgm.nl 

 Utrecht: 

Euclideslaan 251 

3584 BV Utrecht 

T 088-432 49 25  

E bedrijfshuisvesting.utrecht@mvgm.nl 

Zwolle:  

Assiesstraat 2d 

8011 XT Zwolle 

T 088-432 44 57 

E bedrijfshuisvesting.zwolle@mvgm.nl 
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