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BIJZONDERE VOORWAARDEN VASTGOEDVERKOOP 

garageboxen in Oude Tonge, Middelharnis en Sommelsdijk  

 

 

Essentialia  

 

Te verkopen object: 

garageboxen in Oude Tonge, Middelharnis en Sommelsdijk, zoals kadastraal en plaatselijk 

omschreven in het overzicht in de dataroom 

 

Kavels: 

1. de garageboxen in Middelharnis en Sommelsdijk 

2. de garageboxen in Oude Tonge 

3. combinatie van kavel 1 en kavel 2 

 

Verkoper: 

Woongoed Goeree-Overflakkee  

 

Uiterste tijdstip voor indienen van Onderhandse Bieding: 

29 mei 2018 om 23:59 uur 

 

Datum en tijdstip online verkoop: 

Op 30 mei 2018, bij opbod van 10:00 uur tot 10:15 uur (behoudens verlenging) en bij afslag 5 minuten 

na het einde van de veiling bij opbod  

 

Website online verkoop: 

www.bog-auction.com 

 

Makelaar: 

Cushman & Wakefield 

 

Notaris: 

Van der Stap Notarissen  

 

Termijn recht van beraad: 

5 werkdagen na online verkoop, behoudens verlenging met 5 werkdagen 

 

Waarborg en uiterste tijdstip betaling: 
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10% van Bod, te voldoen binnen 3 dagen ontvangst mededeling gunning op rekeningnummer 

NL43ABNA0458811629 ten name van Derdengelden Van der Stap Notarissen onder vermelding van 

19817 

 

Inzetpremie: 

1% van de hoogste Online Bieding, met dien verstande dat het recht alleen bestaat onder de in de 

onderhavige voorwaarden beschreven voorwaarden  

 

Uiterste tijdstip levering: 

Binnen 6 weken na ontvangst mededeling gunning 

 

Eventuele wijzigingen van genoemde essentialia worden gepubliceerd op de Website. 

 



 

 
 
 

   
   
   
  Pagina 3 van 3 

 

Definities.  

Artikel 1.  

 

Tenzij anders blijkt, wordt in deze voorwaarden verstaan onder: 

- Akte van Levering: 

   de voor de overdracht van het Registergoed aan de Koper ter uitvoering van de 

Koopovereenkomst vereiste notariële akte van levering, van welke akte de voorwaarden 

en bepalingen zijn vastgelegd in het concept dat onderdeel uitmaakt van de 

Objectinformatie en welke akte ten overstaan van de Notaris zal worden verleden; 

- Algemene veilingvoorwaarden: 

   Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden voor vrijwillige veilingen 2013 

(AVVIVV 2013), zoals vastgelegd een akte op vier juni tweeduizend dertien verleden 

voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam;  

- Bieder: 

   een Gegadigde die op het Registergoed een Bieding heeft uitgebracht; 

- Bieding: 

   een Onderhandse Bieding dan wel een Online Bieding; 

- Bod: het bedrag in hele euro’s dat een Bieder door middel van zijn Bieding doet, al naar gelang 

het geval een Onderhandse Bieding of een Online Bieding; 

- Brochure: 

   de door de Makelaar ter zake van het Verkoopproces opgestelde brochure; 

- Dataroom: 

   de locatie op internet, waarop door of in opdracht van de Verkoper diverse documenten 

(juridische stukken, project- en overige informatie), betreffende het Verkoopproces zijn 

opgenomen en waarvoor de Gegadigde een toegangscode dient aan te vragen; 

- Gegadigde: 

   diegene die door de Verkoper in staat wordt gesteld om een Bod uit te brengen; 

- Gunning: 

   de verklaring van de Verkoper dat de Verkoper het Registergoed aan de Koper gunt voor 

het Bod van de Koper; 

- Handelsregister: 

   het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister; 

- Inzetter: 

   degene die in het kader van de Online Verkoop bij de veiling bij inzet het hoogste en als 

zodanig erkende Bod heeft gedaan; 

- Kavel: Kavel 1 of Kavel 2; 

- Kavel 1: 
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   de in Middelharnis en Sommelsdijk gelegen Registergoederen, zoals deze 

registergoederen zijn omschreven in het overzicht dat is opgenomen in de Dataroom; 

- Kavel 2: 

   de in Oude Tonge gelegen Registergoederen, zoals deze registergoederen zijn 

omschreven in het overzicht dat is opgenomen in de Dataroom; 

- Koopcontract: 

   het koopcontract waarvan een concept onderdeel uitmaakt van de Objectinformatie; 

- Koopdatum: 

   de datum waarop de Koper de mededeling ontvangt dat door de Verkoper aan de Koper is 

gegund; 

- Koopovereenkomst:  

   de koopovereenkomst die tot stand komt door de Gunning tussen de Verkoper en de 

Inschrijver aan wie de Verkoper heeft gegund, waarvan de voorwaarden en bepalingen 

zijn vastgelegd in het Koopcontract; 

- Koopprijs: 

 het Bod van de Koper; 

- Koper: de Bieder aan wie de Verkoper heeft gegund; 

- Makelaar: 

   Cushman & Wakefield; 

- Notaris: 

   een aan Van der Stap Notarissen verbonden notaris, of diens waarnemer; 

- Objectinformatie: 

   het geheel van informatie zoals samengesteld door of in opdracht van de Verkoper, dat al 

dan niet digitaal ter beschikking is gesteld, alsmede de informatie die in aanvulling of 

correctie daarop is nagezonden en/of zich heeft bevonden in de Dataroom en/of op de 

Website en/of waarvan mededeling is gedaan dat deze elders ter inzage heeft gelegen, 

alles louter teneinde de Gegadigden in de gelegenheid te stellen in alle opzichten eigen 

onderzoek te (laten) doen; 

- Onderhandse Bieding: 

   een schriftelijk - vooruitlopend op de mogelijkheid via de Website een Online Bieding uit 

te brengen - aan de Notaris uitgebracht Bod op het Registergoed; 

- Online Bieding: 

   een via de Website uit te brengen Bod op het Registergoed, hetzij bij opbod, hetzij bij 

afmijning; 

- Online Verkoop: 

   het gedeelte van het Verkoopproces dat de Online Biedingen betreft; 

- Online Verkoopperiode: 
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   de op de Website bekend gemaakte perioden waarbinnen veiling bij opbod en de veiling 

bij afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Gegadigde die zich geregistreerd 

heeft een Online Bieding kan uitbrengen; 

- Openbare Registers: 

   de openbare registers voor registergoederen, die worden gehouden ten kantore van de 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers; 

- Registergoed: 

   de registergoederen omschreven in het overzicht dat is opgenomen in de Dataroom, in 

welk overzicht tevens zijn vermeld de verkrijging van en de bijzondere lasten en 

beperkingen die van toepassing zijn op de registergoederen; 

- Schriftelijk:  

   middels brief, telefax of e-mail;  

- Uiterste Overdrachtsdatum:  

   de datum waarop de Akte van Levering uiterlijk moet worden verleden, te weten zes (6) 

weken na de dag waarop Koper de mededeling heeft ontvangen dat door Verkoper aan 

hem is gegund; 

- Van der Stap Notarissen: 

   Van der Stap Notarissen B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan 

het Weena 690 te Rotterdam en de Jansbuitensingel 29 te Arnhem; 

- Verkoopproces: 

   het verkoopproces van het Registergoed en alle daarmee verband houdende activiteiten 

en fasen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de voorbereidingsfase alsmede vervolgfasen, 

al dan niet na wijziging/opschorting en/of staking; 

- Verkoper: 

   Woongoed Goeree-Overflakkee, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, 

gevestigd en kantoorhoudende te 3241 MV Middelharnis op het adres Landbouwweg 1, 

ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 23034176; 

- Website: 

   de website waarop de Online Verkoop plaatsvindt: www.bog-auctions.com. 

Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden 

gebruikt. 

 

Verkoopproces. 

Artikel 2. 

 

1. Het Registergoed zal verkocht worden door middel van een gestructureerd verkoopproces waarin 

er twee mogelijkheden zijn voor het uitbrengen van een Bieding, namelijk door middel van: 

 - een Onderhandse Bieding; en/of 

- een Online Bieding. 



 

 
 
 

   
   
   
  Pagina 6 van 6 

 De Verkoper biedt het Registergoed in drie kavels aan: 

 - Kavel 1; 

 - Kavel 2; en 

 - een combinatie van Kavel 1 en Kavel 2. 

2 De kern van het Verkoopproces is dat: 

 - een Gegadigde tot uiterlijk één (1) dag voor de aangekondigde datum van de Online 

Verkoopperiode de mogelijkheid heeft om zijn interesse te tonen casu quo een Onderhandse 

Bieding uit te brengen; 

 - een Gegadigde een Bieding kan uitbrengen tijdens de Online Verkoopperiode; en 

 - de Verkoper volledig vrij is in zijn keuze of een koop tot stand komt en in welke vorm deze 

plaats heeft. 

3. Op het Verkoopproces zijn de onderhavige voorwaarden, de Algemene Veilingvoorwaarden en tot 

de Objectinformatie behorende en eventueel ander op de Website gepubliceerde of in de Dataroom 

opgenomen voorwaarden van toepassing. 

4. In geval van tegenstrijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de Algemene 

Veilingvoorwaarden zal hetgeen in de onderhavige voorwaarden is bepaald prevaleren. In geval 

van tegenstrijdigheid tussen hetgeen in het Koopcontract is bepaald en de onderhavige 

voorwaarden en/of de Algemene Veilingvoorwaarden zal hetgeen in het Koopcontract is bepaald 

prevaleren. 

5. Tot de Koopdatum, staat het de Verkoper te allen tijde vrij om, zonder opgaaf van redenen, de 

voorwaarden van het Verkoopproces te wijzigen, de Verkoop bij Inschrijving af te gelasten, 

(exclusief) in onderhandeling te treden met één Gegadigde of met anderen dan de Gegadigden of 

onderhandelingen of gesprekken met een Gegadigde of een derde op enig moment te beëindigen, 

zonder dat een Gegadigde of een ander verder onderhandelen teneinde tot een koopovereenkomst 

te komen dan wel enige (schade)vergoeding (in verband met mogelijke winstderving en/of 

gemaakte kosten) kan vorderen. De Verkoper kan zich niet beroepen op een wijziging van de 

voorwaarden van het Verkoopproces jegens een Bieder die de betreffende wijziging op het 

moment van het uitbrengen van zijn Bieding niet kende of behoorde te kennen. 

 

Deelname, geheimhouding. 

Artikel 3. 

 

1. De beoordeling en beslissing of een geïnteresseerde wordt toegelaten tot deelname aan het 

Verkoopproces ligt uitsluitend bij de Verkoper. Toelating is nog geen bevestiging dat de 

betreffende Gegadigde voldoet aan de (integriteits)criteria, die de Verkoper hanteert, noch dat de 

Gegadigde als eventuele Koper zal worden geaccepteerd. 

2. Aan het feit dat iemand zijn interesse heeft doen blijken, kan geen enkel recht worden ontleend, 

ook niet om te worden uitgenodigd tot verdere deelname aan het Verkoopproces. 
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3. Om toegang te kunnen krijgen tot nadere informatie moet een Gegadigde vooraf een 

geheimhoudingsverklaring voor akkoord tekenen of daar elektronisch mee akkoord gaan. 

 

Bieding Algemeen. 

Artikel 4. 

 

1. Door het uitbrengen van een Bieding verklaart de Bieder dat hij bekend is met alle 

Objectinformatie en dat hij voldoende gelegenheid heeft gehad de Objectinformatie te beoordelen 

die nodig is om een Bieding uit te brengen. 

2. Het feit dat een Bieding wordt uitgebracht, ongeacht de aard daarvan (of dit indicatief of bindend 

is), heeft niet tot gevolg dat er verplichtingen voor de Verkoper ontstaan, ook niet om (verdere) 

informatie te verschaffen of te onderhandelen. 

3. Geen van de Gegadigden heeft het recht om enige informatie omtrent ontvangen Biedingen of op 

een overzicht daarvan. Het al dan niet accepteren van een aanbod (ongeacht of dat aan deze 

procedurebeschrijving voldoet), is uitsluitend een aangelegenheid van de Verkoper. 

4. Een Gegadigde is gehouden op eerste verzoek van de Verkoper nadere informatie aan de Verkoper 

te verschaffen, zoals: 

 - een kopie van de geldende statuten van de Gegadigde en een uittreksel uit het handelsregister; 

 - alle overige documenten die nodig zijn om de bevoegdheid van de ondertekenaar(s) van een 

aanbod te verifiëren; 

 - nadere informatie omtrent zeggenschap en achterliggende natuurlijke personen en/of 

(financieel) belanghebbenden van de Gegadigde (“ultimate beneficial owners”); 

 - een onderbouwing van de bieding; 

 - een opgave van de wijze waarop de Gegadigde voornemens is de koopprijs en voor zijn 

rekening komende kosten en belasting te financieren; 

 - inzicht in de (groeps)structuur van de Gegadigde; 

 - inzicht in de financiële positie, waaronder jaarrekeningen en/of jaarverslagen van de 

Gegadigde; en/of 

 - al hetgeen de Verkoper verder van belang acht. 

 

Onderhandse Bieding. 

Artikel 5. 

 

1. Een Onderhandse Bieding kan tot uiterlijk het einde van de werkdag vóór de dag waarop de 

Online Verkoopperiode plaatsvindt Schriftelijk worden uitgebracht bij de Notaris door middel van 

het op de Website en/of in de Dataroom ter beschikking gestelde formulier dan wel per brief.  

2. Een Onderhandse Bieding wordt uitsluitend geacht tijdig te zijn ontvangen indien: 

 - de mail met de Onderhandse Bieding blijkens de mailserver van de Notaris uiterlijk 23:59 uur 

is ontvangen op de werkdag vóór de dag waarop de Online Verkoopperiode plaatsvindt; of 
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 - het poststuk met de Onderhandse Bieding uiterlijk op de dag waarop de Online 

Verkoopperiode plaatsvindt door de Notaris is ontvangen, waarbij de verklaring van de 

Notaris beslissend is voor de dag van ontvangst. 

 Het risico dat een Onderhandse Bieding inclusief en alle op grond van lid 5 van dit artikel daarbij 

te voegen stukken en verklaringen, niet, niet tijdig en/of niet volledig heeft ontvangen, komt 

geheel voor rekening van de Bieder. 

3. Een Bod dat onderdeel uitmaakt van een Onderhandse Bieding dient: 

 - uitgedrukt te zijn in één geldbedrag in hele euro’s en mag niet in relatie staat tot een ander 

Bod; en 

 - hoger te zijn dan nul euro (€ 0,00); 

 Een Onderhandse Bieding: 

 - dient onherroepelijk te zijn; 

 - mag niet afwijken van artikel 10 van de Algemene Veilingvoorwaarden inhoudende dat de 

voor rekening van de Koper komende kosten en belastingen geen deel uitmaken van het Bod 

maar daarboven verschuldigd zijn; en 

 - mag niet afwijken van de voorwaarde dat de Akte van Levering ten overstaan van de Notaris 

wordt verleden. 

 Een Onderhandse Bieding mag voorwaarden, voorbehouden en/of bijzonderheden bevatten die 

niet strijdig zijn met het hiervoor in dit lid bepaalde, mits duidelijk is omschreven op van welke 

bepalingen van het Koopcontract wordt afgeweken. Een onvoorwaardelijk Bod heeft de voorkeur 

van de Verkoper. 

4. De Onderhandse Bieding dient te zijn voorzien van de eigenhandig geplaatste handtekening van 

de Bieder of van de perso(o)n(en) die de Bieder op het moment van ondertekening van de 

Onderhandse Bieding rechtsgeldig kan/kunnen vertegenwoordigen.  

 Diegene die de Onderhandse Bieding heeft ondertekend, staat er jegens de Verkoper voor in dat 

hij (tezamen met de medeondertekenaren) bevoegd is de Bieder rechtsgeldig te 

vertegenwoordigen. 

5. Bij de Onderhandse Bieding dient in ieder geval gevoegd te worden: 

 in alle gevallen: 

 - kopieën van de geldige legitimatiebewijzen van alle personen die het Inschrijvingsformulier 

hebben ondertekend; 

 - een ondertekende geheimhoudingsverklaring indien en voor zover de Bieder deze nog niet in 

een eerder stadium aan de Makelaar of de Verkoper heeft verzonden danwel daarmee langs 

elektronische weg heeft ingestemd; 

 indien de Bieder is ingeschreven in het Handelsregister: 

 - de doorlopende tekst van de thans geldende statuten van de Bieder; en 

 - een/de uittreksel(s) uit het Handelsregister (niet ouder dan één maand), waaruit blijkt dat 

diegene(n) die de Onderhandse Bieding heeft/hebben ondertekend, bevoegd is/zijn de Bieder 

op het moment van ondertekening van de Onderhandse Bieding te vertegenwoordigen; 
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 indien de Bieder een stichting of vereniging is en de statuten bepalen dat voor de aankoop van 

registergoederen de toestemming van een derde of een orgaan van de stichting of vereniging nodig 

is: 

 - de originele toestemming alsmede stukken waaruit blijkt dat deze toestemming rechtsgeldig is 

verleend. 

 Alle bij de Onderhandse Bieding te voegen stukken en verklaringen dienen leesbaar en voor zover 

mogelijk origineel te zijn. 

6. Indien een Bieder niet voldoet aan één of meer van de in dit artikel bedoelde verplichtingen, kan 

de Verkoper besluiten om de Onderhandse Bieding als ongeldig te beschouwen.  

7. Een Bieder blijft aan zijn Onderhandse Bieding, ook al is dit niet het hoogste, gebonden, totdat 

vaststaat dat niet aan hem wordt gegund of zoveel eerder als het Verkoopproces wordt afgelast. 

8. De Notaris stuurt de door hem ontvangen Onderhandse Biedingen, nadat het tijdstip waarop de 

Onderhandse Biedingen door hem ontvangen hadden moeten worden is verstreken, integraal door 

aan de Verkoper. Iedere Bieder geeft de Notaris toestemming om de door hem uitgebrachte 

Onderhandse Bieding integraal door te sturen aan de Verkoper. 

 

Online Bieding. 

Artikel 6. 

 

1. Om een Online Bieding uit te kunnen brengen is vereist dat een Gegadigde zich tijdig registreert 

conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden. 

2. Gedurende Online Verkoopperiode kan een Online Bieding worden uitgebracht. De in de 

Algemene Veilingvoorwaarden vermelde voorwaarden zijn onverkort van toepassing op een 

Online Bieding. Zoals in de Algemene Veilingvoorwaarden is bepaald, wordt elke Online Bieding 

onvoorwaardelijk en onherroepelijk gedaan en zonder enig voorbehoud. 

3. Een Bieder blijft aan zijn Online Bieding, ook al is dit niet het hoogste, gebonden, totdat vaststaat 

dat niet aan hem wordt gegund of zoveel eerder als het Verkoopproces wordt afgelast. 

 

Inzetpremie. 

Artikel 7. 

 

1. De Inzetpremie als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedraagt één 

procent (1%). Een Bieder van een Onderhandse Bieding heeft nooit recht op een Inzetpremie.  

2. Indien de Verkoper niet gunt of de Koper na gunning niet afneemt, wordt de Inzetpremie niet 

uitgekeerd. 

3. De Inzetpremie wordt uitbetaald aan een door de Inzetter aan de Notaris op te geven 

rekeningnummer dat uitsluitend ten name van de Inzetter mag staan. Uitbetaling vindt plaats door 

de Notaris zodra de Notaris het bedrag gelijk aan de uit te betalen Inzetpremie heeft ontvangen 

van de Koper, voor wiens rekening de Inzetpremie komt. 
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Recht van beraad. 

Artikel 8. 

 

De Verkoper kan de in artikel 9 lid 2 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedoelde termijn van (5) 

werkdagen eenmaal verlengen met vijf (5) werkdagen door zulks voor het einde van de in artikel 9 lid 

2 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedoelde termijn van (5) werkdagen aan de Notaris mee te 

delen. 

 

Bieden voor een ander. 

Artikel 9. 

 

Een Bieder heeft ten aanzien van een Onderhandse Bieding noch ten aanzien van een Online Bieding 

het in artikel 8 lid 2 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedoelde recht te verklaren dat hij de 

Bieding heeft uitgebracht namens één of meer anderen. 

 

Mededeling afgelasting of niet gunning. 

Artikel 10. 

 

Indien en zodra de Verkoper heeft meegedeeld het Verkoopproces af te gelasten of niet te gunnen, of 

de Verkoper geacht wordt niet te hebben gegund, zal de Notaris dat meedelen aan de Bieders. Indien 

de Verkoper heeft meegedeeld aan de Notaris dat hij overgaat tot Gunning, zal de Notaris aan die 

Bieders aan wie de Verkoper niet heeft gegund berichten dat niet aan hen is gegund. 

 

Totstandkoming Koopovereenkomst. 

Artikel 11. 

 

1. Door ontvangst door de Koper van de mededeling dat door de Verkoper aan hem is gegund, is de 

Koopovereenkomst voor de Koopprijs tussen de Verkoper en de Koper tot stand gekomen. Indien 

de Gunning een Onderhandse Bieding betreft zijn de eventueel door de Koper in de Onderhandse 

Bieding gestelde voorwaarden, voorbehouden en/of bijzonderheden in aanvulling casu quo in 

afwijking van het bepaalde in het Koopcontract van toepassing. Indien de Gunning een Online 

Bieding betreft is de inhoud van de Koopovereenkomst gelijk aan tekst van het Koopcontract. 

Onverminderd het hiervoor in dit lid bepaalde, komt de Koopovereenkomst, indien de Verkoper 

een Kavel gunt, tot stand voor de tot de betreffende Kavel behorende Registergoederen. 

2. De Koper is verplicht, binnen drie (3) dagen nadat de Koper de mededeling heeft ontvangen dat 

aan hem is gegund, conform het bepaalde in het Koopcontract, zekerheid voor de nakoming van 

zijn verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst te stellen. 
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3. De Verkoper heeft het recht de Koper te ontslaan van zijn verplichting als bedoeld in lid 2 van dit 

artikel.  

4. De verplichtingen van de Verkoper uit hoofde van de Koopovereenkomst worden aangegaan 

onder het voorbehoud van: 

 - een positief resultaat uit een door of in opdracht van de Verkoper ter zake van de Koper uit te 

voeren 'Customer Due Diligence'; en/of  

 - van het tijdig verkrijgen van eventueel benodigde (interne) goedkeuring(en) zijdens de 

Verkoper, eventueel medewerking van een hypotheekhouder, beslaglegger, curator of andere 

derde.  

 De Verkoper kan totdat de juridische levering van het Registergoed aan de Koper heeft 

plaatsgevonden de in de vorige volzin bedoelde voorwaarde inroepen als gevolg waarvan de 

Koopovereenkomst zal zijn ontbonden, zonder dat de Koper als gevolg daarvan enige aanspraak 

kan maken op enige (schade)vergoeding (van gemaakte kosten). 

 

Belastingen en kosten. 

Artikel 12. 

 

1. De hoogte van de voor rekening van de Koper komende kosten en belastingen blijken uit het tot 

de Objectinformatie behorende kostenoverzicht. 

2. De kosten van eventueel in opdracht van de Koper ingeschakelde adviseurs zijn voor rekening van 

de Koper. 

 

Informatie. 

Artikel 13. 

 

1. De Koper heeft de Objectinformatie ontvangen en is bekend met alle daarin voorkomende 

informatie. 

2. De Verkoper, de Makelaar en de Notaris geven geen garantie en aanvaarden geen 

aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake van het Registergoed mededelen, of waarvan 

mededeling achterwege blijft.  

3. Alle beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle 

overige gegevens, die onderdeel uitmaken van de Objectinformatie, zijn op basis van de thans 

bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Dat neemt niet weg dat er stukken 

onderdeel uit kunnen maken van de Objectinformatie (zoals bijvoorbeeld tekeningen en 

technische gegevens), die betrekking hebben op de oorspronkelijke of een eerdere situatie waarin 

het Registergoed verkeerde. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve 

mogelijk. De foto's die onderdeel uitmaken van de Objectinformatie kunnen tevens 

registergoederen omvatten die geen onderdeel uitmaken van de Verkoop bij Inschrijving. 
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4. Indien uit de Objectinformatie direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel 

van de Verkoper, de Makelaar of andere door de Verkoper ingeschakelde derde, een en ander 

gebaseerd op basis van de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of 

de door de Verkoper, de Makelaar of andere door de Verkoper ingeschakelde derde daarvoor 

gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend. 

5. Indien in de Objectinformatie prognoses, planningen en dergelijke zijn opgenomen, impliceert dat 

geen verplichting voor de Verkoper om dienovereenkomstig te handelen casu quo na te laten. 

Voor dergelijke informatie, die tevens een opname kan betreffen van de huidige toestand en een 

inschatting voor de toekomstige toestand van het Registergoed, geldt het in lid 4 van dit artikel 

bepaalde onverkort. 

6. De Objectinformatie is niet bedoeld om nader onderzoek door een Gegadigde overbodig te maken, 

maar juist om een Gegadigde in de gelegenheid te stellen in alle opzichten (eigen) onderzoek te 

(laten) doen, ook naar de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie. De 

Objectinformatie is een met zorg samengestelde selectie van informatie waarover Verkoper 

beschikt; deze is vrijblijvend en impliceert geen garantie omtrent juistheid en volledigheid en een 

Gegadigde kan aan de Objectinformatie geen rechten ontlenen, ook niet jegens de ingeschakelde 

Makelaar en/of de Notaris en/of de Websitepartij. 

7. Hetgeen aan Gegadigden ter beschikking wordt gesteld aan Objectinformatie, is strikt 

vertrouwelijk. Het is van belang dat de Objectinformatie ook aldus behandeld wordt door de 

Gegadigde en de eventuele adviseurs van die Gegadigde. 

 

Rol Makelaar, Notaris en overige betrokken personen/adviseurs. 

Artikel 14. 

 

1. Afhankelijk van de aard van de opdrachtgevers kunnen specifieke algemene voorwaarden van 

toepassing zijn. Dit geldt ook voor de (eventueel) aangewezen Notaris en de ingeschakelde 

Makelaar. 

2. Geen enkele medewerker van de Verkoper en geen van de door de Verkoper ingeschakelde derden 

(daaronder begrepen (medewerkers van) de ingeschakelde Makelaar en de Notaris) is gemachtigd 

om met betrekking tot (het gebruik van) het Registergoed een (garantie)verklaringen te 

verstrekken. 

3. Op alle door de Notaris te verlenen diensten zijn de door de Van der Stap Notarissen gehanteerde 

algemene voorwaarden (in te zien op www.vdstap.com) van toepassing, waarin een beperking van 

de aansprakelijkheid is opgenomen.  

 

Mededelingen en woonplaatskeuze.  

Artikel 15. 
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1. Een Gegadigde kan zich alleen beroepen op een gedane mededeling, kennisgeving of andere 

verklaring als deze Schriftelijk is gedaan. Indien de Gegadigde per e-mail een mededeling, 

kennisgeving of andere verklaring heeft gedaan, is de Verkoper gerechtigd van de Gegadigde te 

verlangen dat de betreffende mededeling, kennisgeving of andere verklaring op papier (hard copy) 

aan de Verkoper moet worden gedaan. Correspondentie en kennisgevingen door de Verkoper, de 

Makelaar en de Notaris vinden in beginsel uitsluitend per e-mail plaats.  

2. Ter zake van het Verkoopproces kiest de Bieder woonplaats kiest de Koper woonplaats op het 

adres als ingevuld in het formulier waarmee de Koper het Bod heeft uitgebracht, danwel het adres 

dat de Bieder bij registratie conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft 

ingevuld. 

3. Mededelingen, kennisgevingen en andere verklaringen moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld. 

 

Diversen.  

Artikel 16. 

 

1. Op de onderhavige voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  

2. De Algemene termijnenwet is van toepassing op genoemde termijnen. 

3. De titels van de artikelen zijn alleen bedoeld ter verbetering van de leesbaarheid, daaraan kan geen 

enkel recht worden ontleend. 

4. Onder verwijzing naar de Verordening beroeps- en gedragsregels van de Koninklijke Notariële 

Beroepsorganisatie stemt iedere Gegadigde er uitdrukkelijk mee in dat:  

 - Van der Stap Notarissen de Verkoper als partijadviseur adviseert inzake het Verkoopproces; 

en 

 - de Notaris de Akte van Levering zal verlijden, ondanks dat Van der Stap Notarissen de 

Verkoper als partijadviseur adviseert inzake het Verkoopproces. 

 

 

 

 


