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OMSCHRIJVING 
 
EXECUTORIALE VERKOPING ex art. 3:268 B.W. op donderdag 31 mei 2018 t.o.v. Mr. M.R.H. Krans (Van der Stap 

Notarissen) te Rotterdam, van: 

 

Het bedrijfspand met onder- en bijliggende grond en alle verdere aanhorigheden staande en gelegen te Boesingheliede 

aan de Schipholweg 973, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer sectie AB nummer 233 

en 

Het bedrijfspand met onder- en bijliggende grond en alle verdere aanhorigheden staande en gelegen te Boesingheliede 

aan de Schipholweg 979a, 979b en 979c, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer sectie AB nummers 630 en 

1269  

 

Het betreft een internet veiling via www.bog-auctions.com op 31 mei 2018. De veiling begint om 10.30 uur.  

Zie voor meer informatie verder in deze brochure en bovengenoemde website. 

 

OMSCHRIJVING  
 

Schipholweg 973 Boesingheliede 

 

Bedrijfsruimte met kantoor en afsluitbaar buitenterrein.  

 

Voor een groot deel gerenoveerd en o.a. voorzien van nieuwe kantoren, nieuwe daken en gevelbeplating.  

 

OPPERVLAKTE  

Totaal ca 1300 m² , exclusief buitenterrein va circa 665 m²  

parterre totaal ca. 950 m²  

verdieping totaal ca. 350 m²  

 

VOORZIENINGEN:  

- toiletgroepen;  

- pantry (2x) en dagverblijf;  

- heaters;  

- elektrisch bedienbare overheaddeur;  

- CV. radiatoren  

- kantoren voorzien van systeemplafonds met inbouwarmaturen en laminaatvloer. 

 

Schipholweg 979 Boesingheliede 

 

Moderne bedrijfsruimte met kantoor en afsluitbaar buitenterrein 

 

OPPERVLAKTEN  

Totaal ca 1100 m² , exclusief buitenterrein va circa 665 m²  

bedrijfsruimte parterre totaal ca. 800 m²  

kantoorruimte parterre en verdieping totaal ca. 300 m²  

 

VOORZIENINGEN:  

- toiletgroepen;  

- pantry (2x) en dagverblijf;  

- heaters;  

- krachtstroom ca. 35 kw per stop, 6 groepen.  

- elektrisch bedienbare overheaddeur;  

- CV. radiatoren  

- kantoren voorzien van systeemplafonds met inbouwarmaturen en laminaatvloer. 

http://www.bog-auctions.com/
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LIGGING / BEREIKBAARHEID  

 

Goed bereikbaar via de Schipholweg die alle doorgaande lokale wegen in de Haarlemmermeer met elkaar verbindt 
(Rijnlanderweg, IJweg en Hoofdweg).  Via de Schipholweg zijn de op-en afritten naar de rijksweg A9 (Haarlem-
Badhoevedorp) in enkele autominuten bereikbaar. 
 
 

LOCATIEAANDUIDING

G 

 

Bron: Google Maps  

 

GEBRUIK 
 

Volgens informatie zijn de objecten (gedeeltelijk) verhuurd aan een viertal huurders: 

 

Schipholweg 973    twee huurders 

Schipholweg 979, 979 A, 979B en 979 C drie huurders  

 

De geanonimiseerde huurovereenkomsten zijn in de bijlage opgenomen. 

 

Over het ontbreken van overige informatie en de geldigheid van deze overeenkomst wordt geen garantie gegeven door 

verkoper. 

 

Voor wat betreft het gedeelte van het registergoed dat als bedrijfspand wordt gebruikt:  

komt de Verkoper niet de bevoegdheid toe om de bestaande huurovereenkomst(en) te vernietigen met een beroep op 

artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek; 
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Voor wat betreft het gedeelte van het Registergoed dat als woning wordt gebruikt: 

heeft de Verkoper het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek voor de inroeping van het huurbeding 

ter zake van de in de Objectinformatie vermelde huur casu quo opgenomen huurovereenkomst(en) en eventueel andere 

ter zake van het Registergoed  bestaande huurovereenkomsten aangevraagd en heeft de voorzieningenrechter: 

                       -           het daarvoor benodigde verlof verleend; 

                       -           de huurder(s) (en onderhuurder(s)) veroordeeld tot ontruiming; en 

                       -           een termijn vastgesteld van één maand na betekening aan de huurder(s) (en onderhuurder(s)) van  

         zijn beschikking waarbinnen geen ontruiming mag plaatsvinden. 

 

KADASTRALE INFORMATIE 
 

Gemeente Haarlemmermeer sectie AB nummer 1269 groot 11 are en 90 ca, volle eigendom 

Gemeente Haarlemmermeer sectie AB nummer 630 groot 3 are en 60 ca, volle eigendom 

Gemeente Haarlemmermeer sectie AB nummer 233 groot 22 are en 12 ca, volle eigendom 

 

LASTEN 
 

LASTEN VOLGENS INGEWONNEN INFORMATIE (VOORZOVER BEKEND) SCHIPHOLWEG 973 

SOORT  

OZB (eigenaar) € 239,38 p.j. 

Waterschapslasten Pro memorie 

Rioolrecht € 124,80 p.j. 

Overige lasten Pro memorie 

 

LASTEN VOLGENS INGEWONNEN INFORMATIE (VOORZOVER BEKEND) SCHIPHOLWEG 979 

soort  

OZB (eigenaar)    €  514,10 p.j. 

Waterschapslasten    Pro memorie 

Rioolrecht    € 124,80 p.j. 

Overige lasten    Pro memorie 

 

Er worden geen lasten en/of achterstallige lasten verrekend.  

 

WOZ-WAARDE 

 
Op basis van peildatum 1 januari 2018 bedroeg de WOZ waarde over 2017 van de Schipholweg 973 € 273.000. 

Op basis van peildatum 1 januari 2018 bedroeg de WOZ waarde over 2017 van de Schipholweg 979A € 485.000. 

 

ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN 
 

Met betrekking tot erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen naar de door de notaris 

opgemaakte veilingvoorwaarden.  

 

VERZEKERING 
 

Omtrent de verzekering is verkoper/executant niets bekend. Koper kan de verzekering niet overnemen.  

De koper dient vanaf de gunning zijn belang te verzekeren.  

 

AANSCHRIJVINGEN 
 

Volgens informatie van de Gemeente Haarlemmermeer rusten er op het perceel geen (voor)aanschrijvingen en/of 

mondelinge aanzeggingen daartoe. Verkoper/executant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. 
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OVERDRACHTSBELASTING / BTW 
 

Ter zake van het registergoed is door de koper géén omzetbelasting maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. 

 

BESTEMMINGSPLAN 

 

Volgens informatie ingewonnen op de site www.ruimtelijkeplannen.nl vallen de percelen onder het bestemmingsplan 

"Buitengebied Noord" dat dateert van 4 juli 2013.  

Het betreffende deel van de plankaart is hieronder weergegeven, de relevante bestemmingsplanregels zijn als bijlage bij 

deze brochure opgenomen.   

 

 
 

Het perceel heeft de enkelbestemming “bedrijf” (art. 4).  

De maximaal toegestane bouwhoogte bedraagt 11 meter.  
 

Het gehele plan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl   

 

MILIEU 
 

Op het kadastraal bericht zijn geen aantekeningen opgenomen inzake milieu.  

 

Uit de site www.bodemloket.nl blijkt dat er op de locatie Schipholweg 973 in het verleden een bodemonderzoek heeft 

plaatsgevonden. Hieruit volgde als conclusie dat de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek geen aanleiding 

hebben gegeven tot nader onderzoek.  

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.bodemloket.nl/
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Gezien het oorspronkelijke bouwjaar van het pand is het mogelijk dat daarin asbesthoudend materiaal is verwerkt.  
 
Verkoper/executant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid c.q. gevolgen van 

stoffen in of aan het verkochte waarvan volgens de huidige maatstaven verwacht mag worden dat deze schadelijk 

kunnen zijn voor mens, dier of milieu.  

 

EPC 

 

Per 1 januari 2015 is bij overdracht van vastgoed als het onderhavige een energielabel verplicht. De eigenaar is hierop 

door de directiemakelaar gewezen met het dringende verzoek voor een dergelijk label zorg te dragen.  

 

Het al dan niet beschikbaar zijn van bedoeld energielabel is de verantwoordelijkheid van de eigenaar.  

 

Verkoper/executant en/of de directiemakelaar aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.   

 

ROERENDE ZAKEN 
 

Al wat derden kunnen aantonen hun eigendom te zijn is niet in deze verkoop begrepen. 

 

BEZICHTIGING 
 

Aan zowel de eigenaar als de huurder is schriftelijk verzocht mede te werken aan bezichtigingen. Verkoper/executant 

staat niet in voor het verkrijgen van toegang. Eventuele betreding geschiedt op eigen risico.  

 

GARANTIE 
 

De gegevens in deze brochure zijn hoofdzakelijk verkregen volgens ingewonnen informatie. De juistheid en/of 

volledigheid wordt niet gegarandeerd.  

 

Eventuele nieuwe informatie die na publicatie van deze brochure beschikbaar komt wordt geplaatst op de website 

www.bog-auctions.com  en heeft –indien afwijkend– voorrang boven hetgeen in deze brochure is vermeld.  

 

Het geveilde wordt geleverd in de feitelijke staat waarin het zich op het moment van de aflevering blijkt te bevinden. 

Verkoper/executant is niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken aan grond, opstal, installaties etc.   

 

INZETPREMIE 
 

De inzetpremie bedraagt 1% van de hoogste inzetsom en is voor rekening van de koper.  

 

GUNNING, RISICO 
 

Verkoper/executant behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 

vijf werkdagen na de veiling van het perceel. Het risico is vanaf de gunning voor rekening van de koper.  

 

BETALING / VERREKENING LASTEN 
 

De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk worden voldaan 6 weken na de gunning. De baten 

en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper. Door de notaris worden geen huren of lasten verrekend.  

 
Bij de betaling van de kooppenningen dient gelijktijdig door koper te worden voldaan een bedrag aan rente berekend 

over de koopsom op basis van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de periode welke verstrijkt tussen 

de datum van toewijzing en de dag van betaling. 

 

 

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

De wettelijke bepalingen inzake de eisen van schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die 

per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden NIET voor een openbare veiling ten overstaan van een notaris. 

Panden die worden verkocht via de Regioveiling en/of bog-auctions.com worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd 

verkocht. 

 

VEILINGINFORMATIE, VEILCONDITIES 
 

Online veiling via https://www.bog-auctions.com/auction/index/4989 ten overstaan van notaris Mr. M.R.H. Krans (Van der 

Stap notarissen) te Rotterdam.  

 
De online internet veiling vindt plaats op donderdag 31 mei 2018 volgens onderstaand schema: 

 

Start veiling:  10.30 uur 

Sluiting vanaf:  10.45 uur 

Start afslag:  5 minuten na het einde van de inzetfase 

 

Indien in de laatste drie minuten voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de inzetfase met 

twee minuten verlengd. 

 

Om deel te nemen aan deze veiling dienen gegadigden zich te registreren. Hiertoe moet eerst een account worden  

aangemaakt via https://www.bog-auctions.com/register/index   

 

Om de registratie volledig te maken dient een registratieverklaring te worden ingevuld, die moet worden gelegaliseerd 

door een notaris. Deze legalisatie kan door alle notarissen in Nederland worden gedaan. Op deze wijze worden 

gegadigden gekoppeld aan het door hen aangemaakte account.  

 

Geveild wordt volgens de Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (AVVI 2015) vastgelegd 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 

register Hypotheken 4, deel 65530, nummer 153. 

Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden via https://www.bog-auctions.com/static/AVVI2015.pdf 

 

Voor de bijzondere veilingvoorwaarden wordt verwezen naar de notaris.   

 

ONDERHANDSE BIEDINGEN 
 

Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum (dus uiterlijk tot 16 mei 2018 om 24.00 uur) kan onderhands worden geboden 

d.m.v. een aan de notaris gericht schrijven. Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 

3:268 lid 2 BW zonder dat echter de executant gehouden is op deze biedingen in te gaan. 

 

VEILINGINFORMATIE  
 

Aan particulieren die niet bekend zijn met de wijze van veilen via BOG-auctions wordt geadviseerd een eigen makelaar 

in te schakelen die hen kan voorlichten over de veiling en hun belangen kan behartigen.  

Een duidelijke uitleg over het veilingsysteem is te vinden op de site van de BOG-auctions onder  

www.bog-auctions.com   

 

Afschriften van de bewijzen van eigendom en de veilcondities zullen uiterlijk 30 dagen voor de verkoopdag worden 

gepubliceerd op de website www.bog-auctions.com en bovendien ter inzage liggen ten kantore van: 

 

 

 

 

https://www.bog-auctions.com/auction/index/4989
https://www.bog-auctions.com/register/index
https://www.bog-auctions.com/static/AVVI2015.pdf
http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
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Juridische informatie wordt verstrekt door: 

 

Van der Stap Notarissen 

Millenniumtoren, 14e verdieping  

Weena 690, 3012 CN Rotterdam 

telefoon (088) 188 00 16 

behandelaar: mevrouw A. de Jel  

e-mail: veiling@vdstap.com  

www.vdstap.com 
 

Overige informatie wordt verstrekt door de directiemakelaar: 

 

Colliers International Agency BV 

Buitenveldertselaan 5 

1082 VA  AMSTERDAM 

telefoon (+31) 6 14 24 14 44 

e-mail: pascal.molenaar@colliers.com  

www.colliers.nl  

 

 

BIJLAGEN 
 

• Kadastrale kaart 

• Milieu informatie 

• Bestemmingsplan informatie 

• Aktes van levering 

• Huurovereenkomsten 

• Over Colliers 

mailto:veiling@vdstap.com
mailto:pascal.molenaar@colliers.com
http://www.colliers.nl/

