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INTRODUCTIE

GESTRUCTUREERDE ONLINE VERKOOP
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De Archimedesbaan 12-14 in Nieuwegein wordt aangeboden door middel van een

gestructureerd verkoopproces met de mogelijkheid tot onderhands bieden tot en met

maandag 25 juni 2018 en de mogelijkheid tot online bieden op dinsdag 26 juni 2018

vanaf 11:30 uur via de website www.bog-auctions.com. Bij het proces is notaris mr.

M.R.H. (Meindert) Krans betrokken, verbonden aan Van der Stap Notarissen.

HET REGISTERGOED
Een deels verhuurde bedrijfsruimte met
kantoor, terrein, ondergrond en overige
aanhorigheden, bekend als Archimedes-
baan 12-14, 3439 ME in Nieuwegein.
Kadastraal bekend als Gemeente Jutphaas,
sectie D, nummers 1909, 2145 en 2146,
gezamenlijk groot 46 a en 82 ca.

VOORAFGAANDE BIEDINGEN
Tot en met maandag 25 juni 2018, kan een
(voorwaardelijke) onderhandse bieding
worden gedaan. Het bied-formulier kunt u
vinden op de website www.bog-
auctions.com of in de speciaal voor deze
verkoop opgezette dataroom. Het bied-
formulier dient schriftelijk of digitaal bij de
notaris te worden ingediend op onder-
staand adres of emailadres:

Van der Stap Notarissen
t.a.v. mr. M.R.H. (Meindert) Krans
Postbus 2450
3000 CL Rotterdam
meindert.krans@vdstap.com

Let op! Om tijdens de online verkoop mee te
kunnen bieden dient u geregistreerd te zijn
op de website van BOG Auctions.

Zie voor de procedure de registratie-
verklaring op de website van BOG Auctions.
Voor de volledigheid: biedingen zijn
onherroepelijk.

Alleen aan onderhandse biedingen
voorafgaand aan de online verkoop kunnen
voorwaarden worden verbonden. Uiteraard
genieten ook in deze periode onvoor-
waardelijke biedingen de voorkeur.
Verkoper is niet verplicht op een (vooraf-
gaande) bieding in te gaan.

VERKOOPVOORWAARDEN
De op de gestructureerde online verkoop
met online biedronde van toepassing zijnde
verkoopprotocol, de concept koopovereen-
komsten en de concept akten van levering
zijn op de website van www.bog-
auctions.com en/of in de door Cushman &
Wakefield beheerde dataroom te vinden.
Aan de online biedingen op 26 juni 2018
kunnen geen voorwaarden worden
verbonden en zijn dus zowel onherroepelijk
als onvoorwaardelijk. Het proces wordt
nader in dit IM uitgebreid omschreven.





MARKTINFORMATIE

BELEGGERSMARKT

De meest recente ramingen die zijn uitgegeven door het Centraal Planbureau zijn

optimistisch voor 2018. Het Centraal Planbureau spreekt voor het eerst sinds 2007 weer

over hoogconjunctuur. Dit als gevolg van de aanhoudend hoge groei die bovendien

breed gedragen is. Zowel de bedrijfsinvesteringen, consumptie door huishoudens,

investeringen in woningen en de export dragen allemaal bij aan de groei van het bruto

binnenlands product.

De economische groei zal in 2018 naar
verwachting opnieuw meer dan drie
procent bedragen, waardoor onder andere
de werkloosheid zal dalen naar het laagste
niveau in tien jaar tijd (3,9% van de
beroepsbevolking). Ondanks stijgende
zorguitgaven, extra uitgaven voor onderwijs
en defensie, blijft de ontwikkeling van de
koopkracht licht positief. Dit zou nog verder
kunnen toenemen als de lonen sneller
stijgen dan geraamd als gevolg van de
steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

De groeiraming kent ook enkele
neerwaartse risico’s die samenhangen met
de ruime beschikbaarheid van kapitaal als
gevolg van het verruimingsbeleid van de
Europese Centrale Bank, waardoor over-
waardering van activa op de loer ligt.
Vooralsnog blijft onduidelijk wanneer de ECB
terugkeert naar normaal monetair beleid.

Andere neerwaartse risico’s die door het
CPB zijn benoemd zijn de stagnerende
Chinese economie en de Brexit.

Nadat de economische groei van
Nederland jarenlang heeft geleund op de
exportkracht van bedrijven, nam het BBP
vanaf 2015 weer toe als gevolg van
toenemende consumptie door huishoudens.
Dit heeft zich in 2017 geëffectueerd in
toenemende detailhandelsomzetten. Op-
vallend voor 2018 zijn de hierboven reeds
genoemde verhoging van de overheids-
uitgaven.

Net zoals het vertrouwen van consumenten,
is ook het vertrouwen onder vastgoed-
beleggers tot grote hoogte gestegen.
Aanjagers zijn een lage rentestand en hoge
investeringsdruk. Het investeringsvolume
heeft in 2017 een nieuw record bereikt en is
uitgekomen op EUR 20,3 miljard.
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MARKTINFORMATIE

BEDRIJFSRUIMTEMARKT

De ingebruikname van bedrijfsruimte is in 2017 op een recordniveau uitgekomen van 4,5

miljoen m². Daarmee is het vorige record van 3,6 miljoen m² dat zowel in 2007, 2015 en

2016 is gerealiseerd verpulverd. Bedrijfsruimte wordt onderverdeeld in industrial vastgoed

en logistics. De opname van industrial vastgoed bedroeg in 2017 maar liefst 2 miljoen m²

en daarmee komt dit niveau 13% uit boven het niveau van 2016.

Het geïnvesteerde volume in Nederlands
commercieel vastgoed bedroeg over 2017
circa EUR 20 miljard. Ten opzichte van 2016 is
daarmee sprake van een groei van 39%.
Van het totale investeringsvolume is EUR 3,4
miljard, ofwel 17%, geïnvesteerd in bedrijfs-
ruimte. Er is sprake van een zeer hoog
investeringsvolume: ten opzichte van 2016
ligt het volume 2,3 keer hoger.

Zowel industrial als logistics kunnen op veel
interesse rekenen van beleggers uit zowel
binnen- als buitenland. Het totale
investeringsvolume verdeelt zich gelijk over
industrial en logistics, in beide typen
vastgoed is EUR 1,7 miljard geïnvesteerd in
2017 geïnvesteerd.

Ook uit deze vastgoedgegevens blijkt dat
de Nederlandse economie op volle toeren
draait. De maakindustrie en de transport-
sector groeien sterk, het aantal industrie-
banen neemt toe en het beschikbare
aanbod van bedrijfsruimte neemt in een
jaar tijd sterk af.

De industrial markt verkrapt snel en dat geldt
in sterkere mate voor vastgoed in de
traditionele industriesteden en voor
vastgoed nabij de grotere steden. Hier staat
het industriële vastgoed onder druk van de
grote woningbehoefte.

Het op de markt beschikbare bedrijfsruimte-
aanbod is in een jaar tijd met 17% sterk
gedaald tot 7,8 miljoen m². Absoluut gezien
gaat het daarbij om een daling van 1,6
miljoen m². Van het totale aanbod betreft
6,6 miljoen m² industrial vastgoed. Wanneer
dit aanbod wordt afgezet tegen de jaarlijkse
opname wordt duidelijk dat het aanbod
industrial ruim 3 keer hoger ligt dan de
opname.
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LOCATIE
Het object is gelegen op bedrijventerrein
‘’Plettenburg – De Wiers’’ in Nieuwegein. Dit
bedrijventerrein wordt gekenmerkt door
haar diversiteit van bedrijven en uitstekende
bereikbaarheid. Zowel middels diverse
uitvalswegen van en naar het centrum van
Nieuwegein en de korte afstand tot de op-
en afritten van de A2, A12 én A27.
Bovendien is de bereikbaarheid middels
openbaar vervoer ook prima, de
dichtstbijzijnde bushalte ligt op slechts
enkele minuten loopafstand.

OMGEVING
Het openbare gebied is recentelijk door de
gemeente gerenoveerd en maakt een
nette en verzorgde indruk. In de directe
omgeving zijn bedrijven gevestigd zoals
Axender, Sligro, Hella Benelux, SAB profiel en
BMN bouwmaterialen.

BEREIKBAARHEID
Bedrijventerrein “De Plettenburg-De Wiers” is
uitstekend te bereiken vanaf de rijksweg A12
(Den Haag – Arnhem). Door de realisatie
van de op- en afritten van Het Klooster is de
lokatie ook vanaf de rijksweg A27 (Breda –
Hilversum/Almere) uitstekend bereikbaar.

Nieuwegein heeft een sneltram verbinding
met het NS-station Utrecht-CS. Plettenburg
kent meerdere buslijnen met diverse
stopplaatsen, waaronder twee direct nabij
het object. Deze geven aansluiting op zowel
Utrecht-CS als op het regionale busstation
van Nieuwegein-Centrum.

LOCATIE

CENTRAAL GELEGEN IN NEDERLAND

Nieuwegein
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ARCHIMEDESBAAN 12-14

A12

Plettenburg
Houten

Utrecht

Nieuwegein

A27

A2





OBJECTBESCHRIJVING

MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE

Het object betreft een Bedrijfscomplex
gelegen op zichtlocatie langs de
Plettenburgerbaan, de doorgaande weg
van kantorenpark Plettenburg te
Nieuwegein. Het gebouw biedt de
mogelijkheid om naar eigen inzicht e.e.a. in
te delen. Door de huidige indeling is het
mogelijk om de bedrijfsruimte te
combineren met kantoorruimte in een
ruime verhouding. Tevens beschikt het
gebouw door zijn verleden als een
audiovisueel hoofd-kantoor over
multifunctionele bedrijfs-ruimten op de 1e
en 2e verdieping.

Op 1 janauri 2015 is een huurovereenkomst
gesloten met Heycop Systemen B.V. voor
1/3e van het gebouw voor de duur van 10
jaar. Huurder is bekend met de verkoop en
is overeengekomen zich flexible op te
stellen bij gedeeltelijke verhuur van de nog
beschikbare vierkante meters. De
opzegtermijn voor het beeïndigen van de
huurovereenkomst bedraagt 1 jaar, voor
beide partijen.

Voor het overige verwijzen wij naar de in de
dataroom verstrekte informatie.

Heycop Systemen is ontstaan uit
Metaalindustrie Heycop. Deze
onderneming werd opgericht in 1923 en is
in de loop der jaren uitgegroeid tot een
belangrijke bedrijf op haar vakgebied in
Nederland. Heycop stond toen en staat
nog steeds voor hoogstaande technische
producten. Heycop Systemen heeft in de
loop der jaren het assortiment uitgebreid.
Niet alleen meer de eigen ontwikkelde
scharnieren en bovenraamsluitingen zitten
in het assortiment. Heycop Systemen is
tegenwoordig ook dealer van verschillende
gerenommeerde merken op het gebied
van raambeslag en raammotoren. In 2013
heeft Heycop Systemen een grote stap
gemaakt in de ontwikkeling. Het gehele
assortiment Ventilatie hebben ze
afgestoten om zich volledig te kunnen
richten op de bovenraamsluitingen.

Verdieping Metrage in m² v.v.o.

Bedrijfsruimte begane grond 1.278

Kantoorruimte begane grond 689

Bedrijfsruimte 1e verdieping 608

Kantoorruimte 1e verdieping 733

Bedrijfsruimte 2e verdieping 693
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OBJECTOMSCHRIJVING
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KADASTRALE GEGEVENS & BESTEMMING

Gemeente Jutphaas

Sectie D

Nummers 1909, 2145 en 21 46

Perceel-
oppervlakte

46 are en 82 centiare

Bestemmingsplan Plettenburg de Wiers 
2009

Vastgesteld 17 februari 2010

Bestemming Bedrijf

Milieucategorie Tot en met 3B

Bebouwing Maximaal 60%

Bouwhoogte Maximaal 15 meter





DATAROOM & DEELNAME
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Deelname aan de verkoop is voor iedereen toegankelijk. Alle beschikbare informatie is

samengevoegd in een door Cushman & Wakefield beheerde dataroom. Hierin vindt u

tevens het Verkoopprotocol en onze Algemene Voorwaarden.

TOEGANG TOT DATAROOM
Toegang tot de digitale dataroom kan
verkregen worden nadat een gegadigde
heeft voldaan aan de navolgende

vereisten, te weten:
1. aanmelding bij de heer Bart Hermans (e-

mail: onlineverkoop@cushwake.com);

2. overlegging van de volgende gegevens:

Rechtspersonen en personenvennoot-
schappen:

a. statutaire naam en adres;

b. naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats
en geboortedatum, adres van de
vertegenwoordigingsbevoegde
bestuurder(s) / venno(o)t(en);

c. e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s);

Natuurlijke personen:

naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en
geboortedatum, huwelijkse staat en adres;

mailadres(sen) en telefoonnummer(s).

Voor de duidelijkheid:
Toegang tot de dataroom is nog geen
registratie voor het online biedproces en
nog geen vorm van acceptatie voor

verdere toegang dan wel deelname aan
het proces.

ONDERHANDSE BIEDINGEN
Tot en met maandag 25 juni 2018, 23:59 uur,
kunnen onderhandse biedingen worden
gedaan. Deze dient schriftelijk bij
genoemde notaris ingediend te worden. Het
biedformulier is te vinden op de website
www.bog-auctions.com

Onderhandse biedingen dienen onher-
roepelijk te zijn maar er kan een voorwaarde
aan worden verbonden. Onvoorwaardelijke
biedingen hebben uiteraard de voorkeur.

De voorafgaande biedingen worden pas
bekend gemaakt nadat de online biedfase
is gesloten. Nadien worden de biedingen
bekeken en wordt er door verkoper beslist of

er gegund wordt en aan welke bieder.

mailto:onlineverkoop@cushwake.com
http://www.bog-auctions.com/


DATAROOM & DEELNAME
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Ook als u een voorafgaande bieding heeft
uitgebracht wordt u geadviseerd te
registreren zodat u alsnog kunt meebieden
indien u ziet dat uw voorafgaande bieding
wordt overboden.

ONLINE BIEDPROCES VIA WEBSITE
Teneinde te kunnen deelnemen aan het
online biedproces dient u tijdig een account
aan te maken op de website:

www.bog-auctions.com.

Ons advies is om dit tijdig voorafgaand aan
de veiling te doen. Bovendien dient u zich
slechts éénmalig te registreren bij BOG
Auctions. De daartoe bestemde registratie-
verklaring vindt u tevens op boven-
genoemde website.

De registratieverklaring dient u in het bijzijn
van een Nederlandse notaris te onder-
tekenen. De notaris legaliseert daarbij uw
handtekening door ondertekening van de
verklaring aan het slot van de registratie-
verklaring. Neemt u bij de ondertekening
een geldig legitimatiebewijs mee, waarmee
u zich ten overstaan van de notaris kunt
legitimeren, alsmede de overige conform
de website benodigde documenten.

Start online biedproces dinsdag 26 juni 2018
vanaf 11:30 uur.

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




ONLINE PROCEDURE
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De aan de online verkoop voorafgaande biedingen worden pas bekend gemaakt

nadat de online biedfase is gesloten. Nadien worden de biedingen bekeken en wordt er

door verkoper beslist of er gegund wordt en aan welke bieder. Ook als u een

voorafgaande bieding heeft uitgebracht wordt u geadviseerd te registreren zodat u

alsnog kunt meebieden indien u ziet dat uw voorafgaande bieding wordt overboden.

Hierna volgt een resume van de online biedfase.

HET VERKOOPROCES: OPBOD
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid
3 van de AVVIVV 2013, is het uitbrengen van
een bieding alleen mogelijk gedurende de
veilingperiode en wel met inachtneming
van het Biedprotocol. Elk object 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% van de inzetsom en is ten laste
van koper en zal uitsluitend uitgekeerd
worden indien gegund wordt aan een
bieder waarvan het bod tot stand is
gekomen op de online verkoop, welk bod
vervolgens is gegund.

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

HET VERKOOPROCES: 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, overdrachtsbelasting en/of
BTW. Zodra iemand op de knop ‘MIJN’ drukt
stopt de online verkoop en zal het hoogste
bod worden voorgelegd bij de verkoper.
Wanneer er tijdens de afslag niet wordt
gemijnd, bestaat de bieding uit het hoogste
bedrag bij opbod.



ONLINE PROCEDURE
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GUNNING DOOR VERKOPER EN DEFINITIEVE
VERKOOP
Na afloop van het verkoopproces besluit
verkoper uiterlijk na 5 werkdagen of zij
akkoord gaat met één van de uitgebrachte
(onderhandse) biedingen op basis van de
prijs en eventuele voorwaarden. Verkoper
bepaalt uiteindelijk of het object wordt
gegund en aan welke bieder.

De bieder aan wie gegund wordt, ontvangt
daarvan binnen de in de voornoemde
periode bericht en is daarmee de koper, en
heeft de verplichting de koopovereenkomst
te tekenen. Betaling van de koopsom dient
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes (6)
weken na gunning plaats te vinden, waarna
het object aan de koper zal worden
geleverd. In onderling overleg tussen
verkoper en koper kan eventueel van deze
datum worden afgeweken.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid
3 van de AVVIVV 2013, is het uitbrengen van
een bieding alleen mogelijk gedurende de
veilingperiode en wel met inachtneming
van het Biedprotocol.

Teneinde te kunnen deelnemen aan het
online biedproces dient u tijdig 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 tevens
op bovengenoemde website.

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 de notaris kunt legitimeren,
alsmede de overige conform de website
benodigde documenten.

Start online biedproces dinsdag 26 juni 2018
vanaf 11:30 uur.





CONTACT

Voor meer informatie kunt u ons raadplegen, we helpen u graag verder.

Jelle Boes

Consultant Utrecht e.o.

T. +31 (0)30 2 232 552

M. +31 (0)6 53 874 592

E. jelle.boes@cushwake.com

Bart Hermans

Consultant Capital Markets

T. +31 (0)20 5 711 428

M. +31 (0)6 30 621 293

E. bart.hermans@cushwake.com
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DISCLAIMER

Deze disclaimer/geheimhouding geldt voor alle informatie die gedurende de gehele openbare

verkoopprocedure verstrekt is of zal worden door Cushman & Wakefield v.o.f., Van der Stap Notarissen hun

opdrachtgever of partijen die door hen zijn ingeschakeld en is een weergave van algemene geldende

(aansprakelijkheids-)beperkingen.

1. Toegang tot de Dataroom impliceert op geen enkele wijze een aanbod van de zijde van Verkoper. Een

gegadigde kan hieraan geen rechten ontlenen, waaronder uitdrukkelijk is te verstaan het recht op het

voeren van enige onderhandeling met Verkoper

2. De in de IM/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 IM/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 v.o.f. 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 op het onderhavig object.

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 IM/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 IM/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 IM/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 Verkoper en de door haar ingeschakelde

derden, waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen Cushman & Wakefield v.o.f. en Van der Stap Notarissen 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 Verkoper 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 Verkoper of de hiervoor

bedoelde derden, kunnen geen rechten worden ontleend.

5. De informatie in de IM/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 IM/Dataroom opgenomen informatie kan in rechte geen beroep worden

gedaan, noch kunnen derden daaraan enig recht ontlenen.
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DISCLAIMER - VERVOLG

6. Geen enkele medewerker van Verkoper, geen van de door haar ingeschakelde derden, waaronder

uitdrukkelijk zijn begrepen Cushman & Wakefield v.o.f. en Van der Stap Notarissen , is bevoegd of

gemachtigd (garantie)-verklaringen te verstrekken met betrekking tot de registergoederen. Een

gegadigde kan zich nimmer jegens Verkoper, danwel haar bestuurders of werknemers, of door hen

ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk is begrepen Cushman & Wakefield v.o.f. en Van der Stap

Notarissen, 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. Verkoper is niet gebonden aan schriftelijke of mondelinge verklaringen van haar medewerkers of

adviseurs, met uitzondering van verklaringen die zijn goedgekeurd door het bestuur van Verkoper

Gegadigden mogen niet vertrouwen op schriftelijke of mondelinge verklaringen van medewerkers of

adviseurs van Verkoper alvorens zich ervan te hebben verzekerd dat die verklaringen zijn goedgekeurd

door het bestuur van Verkoper

8. Verkoper heeft het recht de openbare verkoopprocedure te annuleren, zonder dat dit leidt tot enige

verplichting jegens gegadigden.

9. Gedurende de gehele openbare verkoopprocedure heeft Verkoper 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. Verkoper of haar adviseurs zijn in geen enkel geval gehouden welke kosten dan ook van

gegadigde(n) te vergoeden.

11. Verkoper, en de door haar ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen Cushman &

Wakefield v.o.f. en Van der Stap Notarissen 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 Dataroom.

12. De informatie in de IM/Dataroom bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het

domein van deze IM/Dataroom liggen, welke zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te

goeder trouw geselecteerd. Verkoper, en de door haar ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk

zijn begrepen Cushman & Wakefield v.o.f. en Van der Stap Notarissen zijn niet verantwoordelijk voor de

inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Verkoper, en de door haar ingeschakelde derden,

waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen Cushman & Wakefield v.o.f. en Van der Stap Notarissen 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 Verkoper, en de door haar ingeschakelde

derden, waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen Cushman & Wakefield v.o.f. en Van der Stap Notarissen 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 Verkoper ingeschakelde partijen ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.
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