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Online executieveiling, 31 mei 2018 via de website BOG Auctions  
Perceel landbouwgrond Spiestraat, Langenboom. 

 

  
 

Object  Perceel landbouwgrond Spiestraat (nabij Maisweg 20), 5453 RD Langenboom.  
   
Inleiding  Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op donderdag 31 mei 2018, 

’s middags vanaf 14.00  uur, online veiling via www.bog-auctions.com, ten 
overstaan van een van de notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann. 

   
Contact  Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of neemt u 

contact op met: 
 
Bernheze Makelaars & Adviseurs                                     CMS Derks Star Busmann 
Uden               Mevrouw E.C. Ruiter-Overbeeke 
0413-243818                     Tel 020-3016281 
info@bernheze.nl 
 
Dit dossier is in behandeling bij: 
De heer B. Pittens 
 

Email ineke.ruiter@cms-dsb.com 
 
Dit dossier is in behandeling bij: 
 mevrouw E.C. Ruiter-Overbeeke 
Telefoonnummer 020-3016281 
Email ineke.ruiter@cms-dsb.com 

 

http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
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Veilinggegevens 
 
Veiling  Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’) 

 
De openbare veiling vindt plaats op donderdag 31 mei 2018, 's middags vanaf 
14.00  uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaan 
van een van de notarissen verbonden aan  CMS Derks.Star Busmann 
 
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene 
veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere 
veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris 
en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com. 
 

   
Onderhands bieden  Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. 

De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 16 
mei 2018 om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te 
worden gericht CMS Derks Star Busmann t.a.v.  E.C.. Ruiter-Overbeeke, 
Parnassusweg 737, 1077 DG Amsterdam, of per email: ineke.ruiter@cms-
dsb.com)  
 
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: 
www.bog-auctions.com.  
 
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 
3:268 BW, zonder dat de executant 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 verkoper. Lees verder de op de veiling van 
toepassing zijnde veilingvoorwaarden 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  Voor zover bekend aan executant is ter zake van de levering casu quo 

verkrijging van het Registergoed zes procent (6%) overdrachtsbelasting, geen 
omzetbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting komt volledig voor 
rekening en risico van Koper.  
Indien en voor zover de Koper de tot het Registergoed behorende cultuurgrond 
bedrijfsmatig gaat exploiteren ten behoeve van de landbouw, is op grond van 
artikel 15 lid 1 onderdeel q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 
geen overdrachtsbelasting verschuldigd ter zake van de verkrijging van de 
betreffende onderdelen van het Registergoed. De overdrachtsbelasting die door 
toepassing van deze vrijstelling niet wordt geheven, is alsnog verschuldigd indien 
de exploitatie als zodanig niet gedurende ten minste tien (10) jaren wordt 

http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
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voortgezet. Indien Koper een beroep wenst te doen op voormelde vrijstelling, 
dient Koper terstond na gunning, doch uiterlijk voorafgaand aan de betaling van 
de koopsom, een met stukken en bescheiden onderbouwde verklaring omtrent 
de voorgenomen landbouwbedrijfsmatige exploitatie aan de Veilinghouder te 
verstrekken. 
Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de 
goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van 
Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, 
zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing 
blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de 
Veilinghouder te zijn geleverd. 
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor 
omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en 
verplichtingen. 
 

   
Garanties  Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, 
dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. 

   
Bijlagen  - Kadastrale kaart 

- Kadastraal bericht object 
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Objectgegevens  

Omschrijving  Perceel landbouwgrond, gelegen aan de Spiestraat ongenummerd, nabij de 
Maisweg 20 te 5453 RD Langenboom. Het perceel heeft een oppervlakte van 
1 hectare 26 are en 75 centiare (12.675 m²). Kadastraal is het perceel bekend 
als gemeente Mill, sectie P, nummers 41 en 1054.  

Huurgegevens   Niet bekend is of het object thans is verpacht.  
   
Locatie  Gelegen aan de Spiestraat ongenummerd, nabij de Maisweg 20 te 5453 RD 

Langenboom. De belendingen bestaan uit soortgelijke percelen en agrarische 
bedrijven.  

   
Bereikbaarheid  De grond is via de openbare verharde weg goed bereikbaar. 

Bestemming  Het vastgoed is gelegen in het bestemmingsplan “LOG Graspeel” van de 
gemeente Mill en Sint Hubert. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de 
raad op 9 februari 2010. De locatie Maisweg 20 Langenboom heeft een 
bestemming A-B (Agrarisch – Agrarisch bedrijf), de landbouwgronden (het te 
veilen registergoed) heeft een bestemming A (Agrarisch). 

 
Bijzonderheden  Er zijn geen erfdienstbaarheden/kwalitatieve verplichtingen of andere 

bijzonderheden 
 
Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief 
eventuele installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek 
gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte 
(inclusief eventuele installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke 
eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke 
beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of 
toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam 
bekend zijn met de staat van het verkochte, Koper zal verkoper niet 
aanspreken voor eventuele aan het verkochte  geconstateerde of te 
constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke 
oorzaak ook ontstaan. 
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Disclaimer  Bernheze Makelaars& Adviseurs BV (hierna te noemen 

“makelaarskantoor”) is door (de “Executant”) aangesteld als haar exclusieve 
adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het 
onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de Spiestraat te Langenboom (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 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.  

 


