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VEILINGVOORWAARDEN
Staalstraat 10 te Velsen-Noord

Op achttien mei tweeduizend achttien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf 
Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------
de heer mr. Johannes Teunis van Burg, werkzaam te 3012 CN Rotterdam, -------
Weena 690, geboren te Rotterdam op eenendertig mei negentienhonderd ---------
vierenzestig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: -------------
ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam
en kantoorhoudende te 1082 PP Amsterdam op het adres Gustav Mahlerlaan 10
(ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34334259). -------------------
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde het navolgende. -----------------
Definities. ---------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1. ----------------------------------------------------------------------------------
In de akte wordt verstaan onder: --------------------------------------------------------
- Algemene Veilingvoorwaarden: ---------------------------------------------------

de Algemene Veilingvoorwaarden vastgesteld bij akte op -----------
eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr. -----
M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is
ingeschreven in de Openbare Registers, in register Hypotheken 4, -
deel 65530, nummer 153; ------------------------------------------------

- Eigenaar: -----------------------------------------------------------------------------
de eigenaar van het Registergoed; ---------------------------------------

- Hypotheek: ---------------------------------------------------------------------------
het recht van hypotheek ten behoeve van de Verkoper tot een -------
bedrag groot achthonderd veertigduizend euro (€ 840.000,00), -----
alsmede tot een bedrag groot vierhonderd twintigduizend euro -----
(€ 420.000,00) voor rente en kosten, derhalve in totaal tot een ------
bedrag groot een miljoen tweehonderd zestigduizend euro ----------
(€ 1.260.000,00), gevestigd bij akte van hypotheekverlening op ----
drie mei tweeduizend zeven verleden voor mr. T.H.G.M. ------------
Batenburg, destijds notaris te Beverwijk, van welke akte een -------
afschrift is ingeschreven in de Openbare Registers op drie mei -----
tweeduizend zeven in register Hypotheken 3, deel 53069, nummer 
122; -------------------------------------------------------------------------

- Openbare Registers: -----------------------------------------------------------------
de openbare registers voor registergoederen, die worden gehouden 
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ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare ---------
registers; --------------------------------------------------------------------

- Pandrecht: ----------------------------------------------------------------------------
het/de pandrecht(en) als bedoeld in artikel 3:237 Burgerlijk ---------
Wetboek op de Roerende Zaken tot waarborg van dezelfde ---------
vordering tot zekerheid waarvoor de Hypotheek is gevestigd; -------

- Registergoed: ------------------------------------------------------------------------
een perceel grond met het daarop gelegen bedrijfsgebouw, ----------
plaatselijk bekend Staalstraat 10 te 1951 JP Velsen-Noord, ---------
kadastraal bekend gemeente Velsen, sectie B, nummer 4684, groot 
eenendertig are vijfennegentig centiare; --------------------------------

- Roerende Zaken: ---------------------------------------------------------------------
de in of op het Registergoed aanwezige roerende zaken ter zake ----
waarvan de Verkoper bevoegd is deze tezamen met het --------------
Registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels te ---------
executeren; -----------------------------------------------------------------

- Schuldenaar: -------------------------------------------------------------------------
de schuldenaar van de vordering waarvoor de Hypotheek tot -------
waarborg strekt; -----------------------------------------------------------

- Veiling: -------------------------------------------------------------------------------
de executoriale verkoop als bedoeld in artikel3:268 Burgerlijk -----
Wetboek van het Registergoed en de Roerende Zaken; --------------

- Veilingnotaris: -----------------------------------------------------------------------
een van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen ------
B.V.; ------------------------------------------------------------------------

- Verkoper: -----------------------------------------------------------------------------
ABN AMRO Bank N.V. ------------------------------------------------

Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of -
meervoud worden gebruikt. -------------------------------------------------------------
Veiling. ------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2. ----------------------------------------------------------------------------------
De Verkoper heeft de Veilingnotaris verzocht om over te gaan tot de Veiling. ---
Verkrijging van het Registergoed door de Eigenaar. -----------------------------
Artikel 3. ----------------------------------------------------------------------------------
De Eigenaar heeft het Registergoed verkregen door inschrijving in de Openbare 
Registers op drie mei tweeduizend zeven in register Hypotheken 4, deel 52205, -
nummer 78, van een afschrift van de op drie mei tweeduizend zeven voor mr. ---



Pagina 3 van 23

T.H.G.M. Batenburg, destijds notaris te Beverwijk, verleden akte van levering. -
Hypotheek en Pandrecht. Verzuim. --------------------------------------------------
Artikel 4. ----------------------------------------------------------------------------------
1. Het Registergoed is belast met de Hypotheek. De Roerende Zaken zijn ------

belast met het Pandrecht. -----------------------------------------------------------
De Hypotheek en het Pandrecht zijn oorspronkelijk gevestigd ten behoeve --
van Fortis Bank (Nederland) N.V., ingeschreven in het handelsregister ------
onder dossiernummer 30064791. Bij akte op eenendertig augustus -----------
tweeduizend negen voor mr. H.J. Steinvoort, destijds notaris te Amsterdam,
verleden, zijn Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., als verkrijgende ------
vennootschap, en Fortis Bank (Nederland) N.V., als verdwijnende -----------
vennootschap, een juridische fusie aangegaan als gevolg waarvan Fortis ----
Bank Nederland (Holding) N.V. de rechtsopvolger onder algemene titel van
Fortis Bank (Nederland) N.V. is. Bij akte op eenendertig augustus -----------
tweeduizend negen voor mr. H.J. Steinvoort, destijds notaris te Amsterdam,
verleden zijn de statuten van Fortis Bank (Nederland) Holding N.V. ---------
gewijzigd waarbij onder meer de naam Fortis Bank (Nederland) Holding ---
N.V. is gewijzigd in Fortis Bank (Nederland) N.V., ingeschreven in het -----
handelsregister onder dossiernummer 30080248. Bij akte op dertig juni -----
tweeduizend tien voor mr. D-J. J. Smit, notaris te Amsterdam, verleden, zijn
ABN AMRO Bank N.V., als verkrijgende vennootschap, en Fortis Bank ----
(Nederland) N.V., ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer
30080248, als verdwijnende vennootschap, een juridische fusie aangegaan -
als gevolg waarvan ABN AMRO Bank N.V. de rechtsopvolger onder -------
algemene titel van Fortis Bank (Nederland) N.V. is. ----------------------------

2. De Schuldenaar is in verzuim met de voldoening van hetgeen waarvoor de -
Hypotheek en het Pandrecht tot zekerheid strekken en zodoende maakt de --
Verkoper gebruik van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 3:268 -----------
Burgerlijk Wetboek om over te gaan tot Veiling van het Registergoed en de 
Roerende Zaken. ---------------------------------------------------------------------

Wettelijke voorschriften. ---------------------------------------------------------------
Artikel 5. ----------------------------------------------------------------------------------
Voldaan is casu quo zal worden aan de wettelijke voorschriften, waaronder: -----
- aanzegging van Veiling overeenkomstig artikel 544 Wetboek van ------------

Burgerlijke Rechtsvordering; ------------------------------------------------------
- vaststelling van de website en gedurende welke periode er geboden kan -----

worden en schriftelijke kennisgeving daarvan overeenkomstig artikel 515 --
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Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; --------------------------------------
- bekendmaking van de verkoop overeenkomstig artikel 516 Wetboek van ---

Burgerlijke Rechtsvordering. ------------------------------------------------------
Vaststelling veilingvoorwaarden. -----------------------------------------------------
Artikel 6. ----------------------------------------------------------------------------------
De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed --------------
en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene ------------------
Veilingvoorwaarden en, in aanvulling op en in afwijking van de Algemene ------
Veilingvoorwaarden, de navolgende bijzondere voorwaarden. In de navolgende 
bijzondere voorwaarden zijn de gehanteerde begrippen gelijk aan de begrippen -
vermeld in de Algemene Veilingvoorwaarden, voor zover niet anders is bepaald.
In aanvulling casu quo afwijking van: --------------------------------------------------
- Begrippen: ----------------------------------------------------------------------------

- omvat het begrip “Bieder” tevens diegene die een bieding als bedoeld --
in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering uitbrengt;

- omvat het begrip “Bieding” tevens een bieding als bedoeld in artikel ---
547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; ----------------------

- blijkt het Biedprotocol ook uit informatie op de Website; -----------------
- omvat het begrip “Gunning” tevens de enkele acceptatie door de --------

Verkoper van een bod als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van -----
Burgerlijke Rechtsvordering waardoor een koopovereenkomst als ------
bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek tot stand komt; -------

- omvat het begrip “Koopovereenkomst” tevens een koopovereenkomst -
als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek; --------------------

- omvat het begrip “Koopsom” tevens de koopsom van een ----------------
koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk ----------
Wetboek; ------------------------------------------------------------------------

- wordt onder “Onderhandse Verkoop” verstaan een onderhandse --------
verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek; ----------

- Artikel 1. (Omschrijving Registergoed. Objectinformatie): --------------------
- is de Verkoper niet gehouden publiekrechtelijke lasten en beperkingen -

te vermelden voor zover deze: ------------------------------------------------
- kenbaar zijn uit de openbare registers voor registergoederen; of ----
- niet het Registergoed in het bijzonder betreffen, waaronder ---------

begrepen doch niet beperkt tot publiekrechtelijke beperkingen van -
algemene strekking zoals beleidsregels, verordeningen of -----------
bestemmingsplannen; -----------------------------------------------------
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- ontslaat de eventuele vermelding van de publiekrechtelijke bestemming
van het Registergoed de Koper niet van zijn onderzoeksplicht naar deze
bestemming; --------------------------------------------------------------------

- Artikel 4. (De Veiling): -------------------------------------------------------------
- indien er tijdens de Afslag wordt afgemijnd, is het hoogste Bod gelijk --

aan het totaal van de Inzetsom en het Afmijnbedrag; ----------------------
- Artikel 5 (Het Bod): -----------------------------------------------------------------

- is een Bieder niet meer aan zijn Bod gebonden, indien de ----------------
Veilingnotaris hem heeft bericht dat de Koper de waarborgsom heeft ---
voldaan; -------------------------------------------------------------------------

- wordt de Inzet automatisch verlengd met twee minuten indien er in de -
laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt --
gedaan met dien verstande dat de Inzet niet wordt verlengd indien de --
Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde ---
eindtijd eindigt; -----------------------------------------------------------------

- Artikel 7 (Inzetpremie): -------------------------------------------------------------
- bedraagt de inzetpremie een procent (1%) van de Inzetsom; --------------

- Artikel 8 (Bieder voor een ander): -------------------------------------------------
- heeft een Bieder niet het recht te verklaren dat hij de Bieding heeft -----

uitgebracht namens één of meer anderen; -----------------------------------
- Artikel 9 (Gunning, beraad, niet Gunning en afgelasting): ---------------------

- heeft de Verkoper ook het recht om te gunnen aan een andere Bieder ---
dan de Hoogste Bieder ingeval de Koopovereenkomst met de Hoogste -
Bieder door de Verkoper is ontbonden overeenkomstig het in artikel 23
lid 2 sub b bepaalde; -----------------------------------------------------------

- is de Verkoper, tot het moment van betaling van de Koopsom, bevoegd 
de tot stand gekomen Koopovereenkomst te ontbinden door middel van
een schriftelijke mededeling aan de Koper, indien een Nederlandse -----
rechter in een (kort geding) procedure bepaalt dat de Verkoper niet -----
bevoegd is om over te gaan tot de Veiling; ----------------------------------

- zijn, ingeval de Koper een maatschap, vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap is: ----------------------------------------------
- de maten van de maatschap; ---------------------------------------------
- de vennoten van de vennootschap onder firma;  of --------------------
- de beherend vennoten van de commanditaire vennootschap, --------
ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voor de Koper
voortvloeien uit de Koopovereenkomst; -------------------------------------
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- Artikel 10 (Belasting en kosten): --------------------------------------------------
- worden voor zover verschuldigd uitsluitend aan de Koper in rekening --

gebracht: -------------------------------------------------------------------------
a. de aan de Inzetter op grond van artikel 7 verschuldigde inzetpremie

exclusief de daarover eventueel verschuldigde omzetbelasting; -----
b. de verschuldigde overdrachtsbelasting tegen een tarief van zes -----

procent (6%); --------------------------------------------------------------
c. het notariële honorarium voor de Veiling groot vijfduizend euro ---

(€ 5.000,00), exclusief omzetbelasting per levering; voor ------------
kantoorkosten zal een bedrag gelijk aan zes procent (6%) van het te
declareren honorarium in rekening worden gebracht; -----------------

d. de kosten van aanzegging van de Veiling door de deurwaarder, in -
totaal groot tweehonderd zestig euro en zes cent (€ 260,06), --------
exclusief omzetbelasting; -------------------------------------------------

e. zeventig euro (€ 70,00), exclusief de daarover eventueel ------------
verschuldigde omzetbelasting, voor het opvragen van informatie ---
bij de gemeente waarin het Registergoed is gelegen; -----------------

f. de kosten van de kadastrale recherches ter zake van het --------------
Registergoed met inbegrip van de kosten van het opvragen van alle
benodigde akte(n) en kadastrale kaart(en) en het doen van een ------
erfdienstbaarhedenonderzoek tot uiterlijk één april -------------------
negentienhonderd vijftig, in totaal groot tweehonderd ----------------
tweeënzeventig euro (€ 272,00), exclusief omzetbelasting; ----------

g. het kadastrale recht ter zake van de levering van het Registergoed, -
groot eenhonderd zesentwintig euro (€ 126,00) per levering; --------

h. de kosten van bekendmaking van de Veiling op veilingnotaris.nl, --
groot driehonderd vijfendertig euro (€ 335,00), exclusief ------------
omzetbelasting; ------------------------------------------------------------

i. de door het Veilinghuis in rekening te brengen kosten voor de ------
Veiling (voor dossiervorming, opstartkosten, handeling, marketing,
Platformnotaris), groot drieduizend achthonderd vijfenzeventig ----
euro (€ 3.875,00), exclusief omzetbelasting; ---------------------------
met dien verstande dat ingeval van een onderhandse verkoop als ---
bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, door het ---------
Veilinghuis voor de Veiling (voor dossiervorming, opstartkosten, --
handeling, marketing en Platformnotaris), groot drieduizend --------
vierhonderd euro (€ 3.400,00), exclusief omzetbelasting, in ---------
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rekening wordt gebracht; -------------------------------------------------
j. een bedrag aan rente berekend over de Koopsom op basis van de --

wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek ---
over de periode die begint op de dag van Gunning --------------------
(dan wel de dag van goedkeuring van de Koopovereenkomst door -
de voorzieningenrechter ingeval van onderhandse verkoop als ------
bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek) -------------------
en eindigt op de dag van betaling van de Koopsom, met dien -------
verstande dat als de dag van betaling van de Koopsom gelegen is --
later dan de dag gelegen zes (6) weken na de Gunning, terwijl de --
oorzaak daarvan niet aan de Koper is te wijten, de periode ----------
waarover de rente verschuldigd is eindigt op de dag gelegen zes (6)
weken na de Gunning; ----------------------------------------------------

k. het notarieel honorarium voor de afgifte van op verzoek van de ----
Koper aan de Koper afgegeven eerste grosse, groot eenhonderd ----
tachtig euro (€ 180,00), exclusief omzetbelasting; voor --------------
kantoorkosten zal een bedrag gelijk aan zes procent (6%) van het te
declareren honorarium in rekening worden gebracht; -----------------

- geldt in plaats van het genoemde bedrag voor kadastraal recht, de -------
kosten van aanzegging van de Veiling door de deurwaarder en de door 
het Veilinghuis in rekening te brengen kosten, het werkelijk -------------
verschuldigd bedrag indien, bijvoorbeeld als gevolg van een -------------
tariefswijziging, het werkelijk verschuldigde bedrag afwijkt van het ----
genoemde bedrag; --------------------------------------------------------------

- worden aan de Verkoper in rekening gebracht alle niet aan de Koper in 
rekening gebrachte kosten ter zake van de Veiling; ------------------------

- blijft artikel 3 lid 5 Wet op de omzetbelasting 1968, overeenkomstig ---
het besluit van de staatssecretaris van Financiën de dato negentien ------
september tweeduizend dertien, met kenmerk BLKB2013/1686M, ------
buiten toepassing, omdat: -----------------------------------------------------
- alle betrokken partijen dat volgen en de daarbij behorende ----------

gevolgen voor de omzetbelasting accepteren; -------------------------
- de Notaris omzetbelasting zal voldoen over het notarieel ------------

honorarium ter zake van de Veiling; en --------------------------------
- de Koper geldt als directe afnemer bij de toepassing van de ---------

verlegging als bedoeld in artikel 12 lid 5 Wet op de omzetbelasting
1968 juncto artikel 24ba lid 1 onderdeel d of e Uitvoeringsbesluit --
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omzetbelasting 1968, -----------------------------------------------------
met dien verstande dat de eigenaar geacht wordt stilzwijgend in te ------
stemmen met het, overeenkomstig het besluit van de staatssecretaris ---
van Financiën de dato negentien september tweeduizend dertien, met --
kenmerk BLKB2013/1686M, buiten toepassing blijven van artikel 3 lid
5 Wet op de omzetbelasting 1968 en de gevolgen daarvan voor de ------
omzetbelasting; -----------------------------------------------------------------

- is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting --
verschuldigd omdat, voor zover de levering niet kwalificeert als een ----
overgang van een (gedeelte van een) algemeenheid van goederen als ---
bedoeld in artikel 37d Wet op de omzetbelasting 1968: -------------------
- het Registergoed meer dan twee (2) jaren geleden voor het eerst in -

gebruik genomen is; -------------------------------------------------------
- er niet, voor zover de levering van het Registergoed op grond van -

artikel 3 Wet op de omzetbelasting 1968 als levering aangemerkt --
dient te worden, geopteerd zal worden voor een met omzetbelasting
belaste levering van het Registergoed; en ------------------------------

- er niet, voor zover de levering van het Registergoed op grond van -
artikel 3 lid 2 Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 11 lid 1
letter b ten vijfde laatste volzin van de Wet op de omzetbelasting --
1968 als verhuur aangemerkt dient te worden, een verzoek als ------
bedoeld in artikel 6a Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 -
zal worden gedaan, om te worden uitgezonderd van de vrijstelling -
van omzetbelasting op de verhuur van het Registergoed, -------------

met dien verstande dat onder “levering” in dit verband uitsluitend ------
bedoeld wordt de relevante levering in de zin van de Wet op de ---------
Omzetbelasting 1968; ----------------------------------------------------------

- hoeft de Koper alleen dan minder overdrachtsbelasting dan de hiervoor 
bedoelde zes procent (6%); ---------------------------------------------------
over de gehele Koopsom te storten op de Kwaliteitsrekening, als hij ----
tijdig vóór de Levering: --------------------------------------------------------
- de schriftelijke bevestiging van de bevoegde inspecteur van de -----

Belastingdienst; of --------------------------------------------------------
- alle stukken met objectieve bewijzen, ----------------------------------
heeft overhandigd aan de Notaris waaruit ten genoegen van de Notaris -
blijkt dat is voldaan aan alle voorwaarden die: -----------------------------
- blijkens de vrijstelling als bedoeld in de Wet belastingen van -------
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rechtsverkeer waarop een beroep wordt gedaan zijn vereist voor het
inroepen van die vrijstelling; of -----------------------------------------

- blijkens de goedkeuring in een besluit van de Staatsecretaris van ---
Financiën waarop een beroep wordt gedaan zijn vereist voor een ---
beroep op die goedkeuring; ----------------------------------------------

met dien verstande dat wanneer het voldoen aan alle voorwaarden ------
slechts betrekking heeft op een gedeelte van het Registergoed, de -------
Koper tevens tijdig vóór de Levering de stukken aan de Notaris dient te
overhandigen die blijkens het Ministerie van Financiën zijn vereist voor
de vaststelling van de toerekening van een gedeelte van de grondslag --
voor de overdrachtsbelasting aan het betreffende gedeelte van het ------
Registergoed; -------------------------------------------------------------------

- zal de Notaris namens de Koper aangifte doen voor de --------------------
overdrachtsbelasting voor het op de Kwaliteitsrekening aan --------------
overdrachtsbelasting ontvangen bedrag en dit bedrag conform de -------
aangifte afdragen; --------------------------------------------------------------

- Artikel 11 (Tijdstip van betaling): -------------------------------------------------
- worden de verplichtingen tot betaling van de Koopsom en tot Levering 

van het Registergoed, indien een afkoelingsperiode wordt afgekondigd 
als bedoeld in de Faillissementswet, opgeschort tot vijf (5) dagen na de 
datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de ------
Verkoper is geïnformeerd dat de afkoelingsperiode met betrekking tot -
het Registergoed is geëindigd, met dien verstande dat de overige --------
verplichtingen van de Koper, waaronder die tot het betalen van een -----
waarborgsom, niet worden opgeschort; --------------------------------------

- worden de verplichtingen tot betaling van de Koopsom en tot Levering 
van het Registergoed, indien van overheidswege of op grond van een --
rechterlijke beschikking een maatregel wordt opgelegd die leidt tot -----
opschorting van de executoriale verkoop terwijl er reeds een -------------
koopovereenkomst met betrekking tot het Registergoed tot stand is -----
gekomen, opgeschort tot vijf dagen na de datum waarop de --------------
Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de Verkoper is ------------
geïnformeerd dat de opschorting van de executoriale verkoop met ------
betrekking tot het Registergoed is geëindigd, met dien verstande dat de 
overige verplichtingen van de Koper, waaronder die tot het betalen van 
een waarborgsom, niet worden opgeschort; ---------------------------------

- heeft de Verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden indien -
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de Verkoper na afloop van een hiervoor bedoelde afkoelingsperiode het
Registergoed niet meer kan of mag leveren, met dien verstande dat -----
ontbinding van de koopovereenkomst mogelijk is tot de vijfde dag na --
de datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de --
Verkoper is geïnformeerd dat de afkoelings- of opschortingsperiode is -
geëindigd; -----------------------------------------------------------------------

- Artikel 12 (Wijze van betaling, kwijting): ----------------------------------------
- wordt de Koper geacht een verschuldigd bedrag niet te hebben voldaan,

ondanks dat de Kwaliteitsrekening is gecrediteerd met het betreffende -
bedrag, indien het bedrag is overgemaakt van een rekening die niet op -
naam van de Koper staat, totdat de Veilingnotaris een verklaring heeft -
ontvangen van de houder van de rekening, waarvan het bedrag is -------
overgemaakt, waarin deze rekeninghouder verklaart het betreffende ----
bedrag onvoorwaardelijk aan de Koper ter beschikking te hebben -------
gesteld ter betaling van het door de Koper verschuldigde bedrag; -------

- Artikel 13 (Waarborgsom): ---------------------------------------------------------
- zal de Notaris eventuele negatieve rente, die de financiële instelling bij 

wie de Notaris de Kwaliteitsrekening aanhoudt, ter zake van de ---------
waarborgsom in rekening brengt, in mindering brengen op de -----------
waarborgsom; -------------------------------------------------------------------

- dient de Koper een waarborgsom te betalen ten bedrage van tien --------
procent (10%) van de Koopsom, met een minimum van vijftienduizend
euro (€ 15.000,00); -------------------------------------------------------------

- Artikel 16 (Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen): ------------------
- is de Verkoper bekend met verplichtingen, lasten en/of beperkingen ----

voorkomende in de in artikel 3 van deze akte vermelde aankomsttitel --
met deel 52205 nummer 78, woordelijk luidende als volgt: ---------------
“BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN ----------------------------

Ten aanzien van bijzondere lasten en beperkingen van civielrechtelijke -
aard die met betrekking tot het verkochte bestaan, wordt verwezen naar
voormelde titel van aankomst, ingeschreven in Register 4, deel 15999, -
nummer 24, waarin onder meer het volgende voorkomt, woordelijk -----
luidende:” -----------------------------------------------------------------------
enzovoorts -----------------------------------------------------------------------
“Kwalitatieve verplichtingen -------------------------------------------------

Artikel 8 -------------------------------------------------------------------------
1. In verband met de ligging van het verkochte naast het Hoogovens- -
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terrein, aanvaardt koper ten gunste van Hoogovens, haar -----------
groepsmaatschappijen en eventuele rechtsopvolgers (hierna --------
gezamenlijk te noemen: “de Hoogovens-groep”) uitdrukkelijk na te
noemen kwalitatieve verplichting: --------------------------------------
Koper zal de Hoogovens-groep op geen enkele wijze belemmeren --
in de normale bedrijfsuitvoering op het Hoogovens-terrein, zoals --
deze met alle van tijd tot tijd doorgevoerde aanpassingen en --------
uitbreidingen plaatsvindt, deze bedrijfsoefening en alle daarmee ---
gepaard gaande overlast te gedogen en te dien aanzien geen -------
bezwaren in welke vorm dan ook te zullen (doen) maken, voor ------
zover deze activiteiten niet in strijd zijn met van overheidswege ----
geldende voorschriften en voor zover een normaal gebruik van het 
verkochte in overeenstemming met de in artikel 7 lid 2 omschreven
bestemming redelijkerwijs mogelijk blijft. Bij overtreding van het --
bepaalde in dit artikel verbeurt koper of diens rechtsopvolger aan -
Hoogovens een onmiddellijk opeisbare boete van één miljoen ------
gulden (ƒ 1.000.000,00) per gebeurtenis. ------------------------------

2. Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de nog niet verkochte ----
percelen van Business Park Ymond in de toekomst zullen worden --
ontwikkeld en bebouwd. Koper verbindt zich ten gunste van --------
verkoper deze ontwikkeling en bebouwing te dulden en alles na te -
laten wat zal kunnen leiden tot vertraging of weigering van afgifte -
van vergunningen, welke zijn vereist. Bij overtreding van het -------
bepaalde in dit artikel verbeurt koper aan verkoper een -------------
onmiddellijk opeisbare boete van één miljoen gulden (ƒ -------------
1.000.000,00) per gebeurtenis. ------------------------------------------

3. De rechten opgenomen lid 1 en lid 2 van dit artikel worden als -----
kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 252 Boek 6 -----------
Burgerlijk Wetboek worden aan de gerechtigde toegekend.” --------

enzovoorts -----------------------------------------------------------------------
“Kabels, leidingen; radiofrequenties ----------------------------------------

Artikel 11 ------------------------------------------------------------------------
1. De op aan deze akte gehechte bijlage II B als zodanig aangegeven 

gedeelten van het verkochte zijn in gebruik als leiding- en ----------
kabelstrook ten behoeve van Hoogovens en de overige bedrijven op
en rond het Hoogovens-terrein. Ten behoeve van deze leiding- en --
kabelstroken alsmede ten behoeve van de gevestigde -----------------
erfdienstbaarheden van de PEN (bijlage II D van de -----------------
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koopovereenkomst) worden ten gunste van Hoogovens en ten laste 
van het verkochte erfdienstbaarheden gevestigd, inhoudende het ---
mogen hebben, houden, werken aan, leggen, vervangen, ------------
inspecteren etcetera van kabels, riolering, pijpleidingen en al ------
hetgeen overigens noodzakelijk is voor voorzieningen in Business -
Park Ymond en/of op het Hoogovens-terrein. --------------------------
Op de leiding- en kabelstroken mogen - voor zover op ---------------
Leveringsdatum niet reeds aanwezig - geen gebouwen of andere ---
bouwwerken worden opgericht. De stroken mogen slechts worden -
gebruikt voor verharding ten behoeve van parkeren of rijstrook. ---

2. Indien er op of in de leiding- en kabelstroken (onderhouds-) --------
werkzaamheden moeten plaatsvinden, zal koper of diens ------------
rechtsopvolger hierover tenminste veertien (14) dagen van tevoren-
door Hoogovens worden geïnformeerd. Extra kosten die tijdens de 
werkzaamheden ontstaan door de aanwezigheid van verharding ---
toegebracht na leveringsdatum en kosten voor het herstel daarvan,
komen voor rekening van koper. -----------------------------------------

3. Ten behoeve van in het verkochte aanwezige kabels van ENW en --
van UNA zullen, indien noodzakelijk aanvullende --------------------
erfdienstbaarheden worden gevestigd inhoudende het recht van de 
eigenaren van de betreffende kabels voor het mogen hebben, -------
houden, werken aan, leggen, vervangen, inspecteren en andere ----
werkzaamheden. -----------------------------------------------------------
Deze erfdienstbaarheden zullen worden gevestigd ten gunste van --
de eigenaren van de kabels en ten laste van het verkochte. Op deze-
erfdienstbaarheden zullen de normaal gangbare voorwaarden van 
de eigenaren van toepassing zijn. Koper verplicht zich --------------
onherroepelijk tot het op eerste aanzegging van de eigenaren van -
deze kabels meewerken aan vestiging van deze erfdienstbaarheden.
Koper zal deze verplichting als kettingbeding aan zijn ---------------
rechtsopvolgers opleggen op straffe van een verbeurte van een -----
boete aan Hoogovens zoals hiervoor vermeld in artikel 7 lid 3. -----

4. ” Enzovoort.” --------------------------------------------------------------
enzovoorts -----------------------------------------------------------------------
OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE --
BEDINGEN --------------------------------------------------------------------
EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN ----------------------------
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen -
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en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar een afschrift van -
een akte van levering registergoed op negen februari ---------------------
negentienhonderdnegenennegentig voor een plaatsvervanger van Mr --
L.Ch. Klein, notaris ter standplaats Amsterdam, ingeschreven ten ------
hypotheekkantore te Amsterdam in deel 15637 nummer 16: --------------
I. waarin het navolgende staat vermeld, woordelijk luidende als volgt: -
VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN: -----------------------------------
Partijen zijn overeengekomen dat ten behoeve van de aan de verkoper -
in eigendom blijvende gedeelten van de kadastrale percelen sectie B ---
nummers 3362, 4263, 4197 en 4108 en ten laste van het verkochte de --
erfdienstbaarheden worden gevestigd, inhoudende de verplichting ten -
laste van het verkochte om te dulden dat op de minst bezwarende wijze 
via een of meer door de eigenaar van het verkochte aan te wijzen -------
wegen wordt gekomen van en gegaan naar de diverse heersende erven 
met al of niet gemotoriseerd vervoer naar en van een openbare weg. ---
Koper staat ervoor in dat bij de vervreemding van (één der) voormelde-
registergoederen aan derden nader met verkoper overeen te komen ----
erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen zullen worden -------
gevestigd, om te waarborgen dat verkoper niet op enigerlei wijze wordt
gehinderd in de normale bedrijfsuitoefening op het aangrenzende, ------
verkoper in eigendom toebehorende bedrijfsterrein. -----------------------
Koper zal de hieruit voortvloeiende verplichtingen per inbreng van de -
registergoederen in de commanditaire vennootschap Business Park ----
Ymond C.V. aan deze C.V. opleggen. ----------------------------------------
Deze erfdienstbaarheden worden hierbij gevestigd en aanvaard. --------
Koper staat ervoor in dat bij de vervreemding van (één der) voormelde-
registergoederen aan derden nader met verkoper overeen te komen ----
erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen zullen worden -------
gevestigd, om te waarborgen dat verkoper niet op enigerlei wijze wordt
gehinderd in de normale bedrijfsuitoefening op het aangrenzende, ------
verkoper in eigendom toebehorende bedrijfsterrein. -----------------------
Koper zal de hieruit voortvloeiende verplichtingen bij inbreng van de --
registergoederen in de commanditaire vennootschap Business Park ----
Ymond C.V. aan deze C.V. opleggen. ----------------------------------------
Deze erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen worden hierbij-
gevestigd en aanvaard, en voorst wordt in voormelde akte verwezen ----
naar een akte de dato tien oktober negentienhonderdtweeëntachtig -----
(deel 6568 nummer 17) waarin is vermeld: ---------------------------------
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9 De gemeente Velsen vestigt hierbij ten behoeve van Hoogovens het ---
recht tot het behouden van twee leidingen doorgangen onder de --------
openbare weg van de Wenckebachstraat, hetgeen inhoudt de ------------
bevoegdheid tot het aanleggen, hebben, gebruiken en onderhouden van
buizen, kabels en leidingen tussen de terreindelen aan weerszijden van 
de Wenckebachstraat, zonder dat daarvoor enige vergoeding zal zijn --
verschuldigd, waartegenover Hoogovens afziet van het -------------------
overeenkomstige recht als bedoeld onder punt 5 van de met de ----------
gemeente Velsen gesloten koopovereenkomst dedato negenentwintig ---
december negentienhonderd vijfenvijftig, welk recht wordt gevestigd, --
voorbehouden en aangenomen ten behoeve van het perceel Velsen, -----
sectie B, nummer 4198 en van het aan Hoogovens verblijvende gedeelte
van het perceel Velsen, sectie B nummer 3248, als heersende erven en -
ten laste van de aan de gemeente Velsen in eigendom verblijvende ------
gedeelten van de percelen Velsen, sectie B, nummers 3660, 1837 en ----
3719, als lijdende erven.; ------------------------------------------------------
en een akte de dato dertien mei negentienhonderd drieënnegentig (deel-
11499 nummer 25) waarin is vermeld: --------------------------------------
Omschrijving erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en ---------------
verplichtingen en/of bijzondere bedingen -----------------------------------
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en
verplichtingen en/of bijzondere bedingen wordt verwezen naar ----------
voormelde titel van aankomst overgeschreven in deel 10353 nummer ---
39, waarin – onder meer – woordelijk staat vermeld: ---------------------
“Tevens worden ten titel van inbreng overgedragen alle zakelijk -------
rechten, voortvloeiende uit Artikel 1 van de Belemmeringen -------------
Privaatrecht, zakelijk rechten als bedoeld in Artikel 5 lid 3 sub b van --
die wet, vergunningen en persoonlijke rechten tot het hebben van -------
boven- en ondergrondse verbindingen, leidingen, kabels en installaties.
In de betreffende notariële akten, waarbij deze rechten werden ----------
gevestigd casu quo vergunningen werden verleend en waarbij het ------
Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland ten behoeve van ---
het door haar als tak van dienst uitgeoefende energiebedrijf partij was,
zijn deze verbindingen onder meer, voor wat betreft bovengrondse -----
hoogspanningsverbindingen, aangeduid als: hoogspanningslijn, --------
bovengrondse vijftig kilovolt-lijnen, bovengrondse vijftig kilovolt- -------
verbinding, bovengrondse éénhonderd vijftig kilovolt verbinding, -------
honderd vijftig kilovolt-lijn, bovengrondse honderd vijftig kilovolt-lijn, 
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bovengrondse honderd vijftig kilovoltkopperverbinding, bovengrondse 
driehonderd tachtig kilovolt-lijn, bovengrondse driehonderd tachtig ---
kilovolt-verbinding, bovengrondse driehonderd tachtig -------------------
kilovoltkoppelverbinding, honderd vijftig/driehonderd tachtig -----------
kilovoltlijn, onder andere nader geprecisieerd met benamingen als: ----
beveiligings- en ondersteuningswerken, hoekmasten, draagmasten, -----
steunmasten, eindmasten, afspanmasten, eindhoekmasten, ---------------
trekhoekmasten, kruisingsmasten, eindportaal, draagportaal, eindjuk, -
draadoverspanning, “belaste strook”, waterkruisingsbord(en), ---------
opstijgpunt, aardingspunt; ----------------------------------------------------
en voor wat betreft ondergrondse verbindingen, aangeduid als: kabels,-
laagspanningskabels, openbare verlichtingskabels, O.V.-kabels, L.S. ---
kabels, tien kilovolt-kabels, hoogspanningskabels, -------------------------
middenspanningskabels, drie kilovoltkabels, telecommunicatiekabels, --
vijftig kilovolt-kabels, vijftig kilovolt-oliedrukkabels, vijftig kilovolt- ----
massakabels, 3x1 fase vijftig kilovolt-kabels, vijftig kilovolt kabels met -
nadere precisieering van diameter en/of type, vijftig kilovolt kabels met
nadere precisieering van diameter en/of type, vijftig kilovolt--------------
verbinding, honderd vijftig kilovolt-kabels, 3 x 1 fase honderd vijftig ---
kilovolt-kabels, honderdvijftig kilovoltverbinding, 3 x 1 fase honderd ---
vijftig kilovolt-verbinding, honderd vijftig kilovolt kabel met nadere ----
precisieering van diameter en/of type, bedieningskabels, mantelbuizen -
voor glasvezelverbindingen, H.D.P.E. buis voor glasvezelverbindingen,
electriciteitskabels, zwakstroomkabels (veelal ook genoemd in ----------
enkelvoud). ----------------------------------------------------------------------
Onder andere ook nader geprecisieerd met benamingen als, meetkast, -
doordeelkast, sectiekast, verdeelkast, aftakkast, aftakstation, drie -------
kilovoltverdeelkast, waterkruisingsbord, merkpaal, ------------------------
waarschuwingsbord, waterkruisingspaal, versterkerbak, versterbak ----
voor COAX-verbinding, expansievat, manometerkast, ---------------------
manometerhuisje, oliedrukkelder, oliedrukkast, afsluiterkast, ------------
afsluiterput, bijperspunt, mantelverbindingskast, mantelverbindingsput,
kathodische beschermingskas, verbindingsmof, gevoede mof, ------------
overgangsmof (veelal ook genoemd in meervoud).” -----------------------
Enzovoort. -----------------------------------------------------------------------
“VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN ------------------------------

Ter uitvoering van hetgeen in artikel 11 lid 1 van deze akte is bepaald -
wordt deze gevestigd ten behoeve van Hoogovens en aanverwante ------
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bedrijven toebehorende percelen en ten laste van het verkochte de ------
erfdienstbaarheden van casu quo kwalitatieve verplichtingen tot het op-
de aan deze akte gehechte bijlagen II B als zodanig aangegeven --------
gedeelte van het verkochte tot het hebben van leidingen en kabels ten --
behoeve van Hoogovens en de overige bedrijven op en rond het ---------
Hoogoventerrein inhoudende de bevoegdheid tot het mogen hebben, ---
houden en werken aan, leggen, vervangen, inspecteren, enzovoorts van-
kabels, riolering, pijpleidingen en al hetgeen overigens noodzakelijk is 
voor Business Park Ymond en/of op het Hoogoventerrein. De -----------
erfdienstbaarheden casu quo kwalitatieve verplichtingen zijn gevestigd-
onder de volgende voorwaarden: --------------------------------------------
a. op de leiding- en kabelsstroken mogen voorzover niet reeds --------

aanwezig geen gebouwen of andere bouwwerken met uitzondering 
van een overkapping worden opgericht; -------------------------------
de stroken mogen slechts worden gebruikt voor verharding ten -----
behoeve van parkeren of rijstrook; --------------------------------------

b. indien er op of in de leiding- en kabelstrook (onderhouds- -----------
)werkzaamheden moeten plaatsvinden, zal koper of diens -----------
rechtsopvolger hierover uiterlijk veertien (14) dagen van tevoren --
door Hoogovens worden geïnformeerd; extra kosten die tijdens de 
werkzaamheden ontstaan door de aanwezigheid van verharding ---
aangebracht na leveringsdatum en kosten voor het herstel daarvan,
komen voor rekening van koper. -----------------------------------------

c. werkzaamheden als onder b bedoeld dienen op een zodanige wijze 
in overleg met de eigenaar van het dienend erf te worden -----------
uitgevoerd, dat de bedrijfsuitoefening van de gebruiker van het ----
lijdend erf op de minst mogelijke wijze wordt verstoord; ------------

d. schade voortvloeiende uit storingen in het functioneren van de -----
kabels en leidingen komt voor rekening en risico van Hoogovens, --
waaronder begrepen schade, die Hoogovens leidt in haar -----------
bedrijfsuitoefening tenzij de schade het gevolg is van verwijtbaar --
handelen van de eigenaar van het dienend erf. ------------------------
De comparante sub 2 handelende in haar hoedanigheid van --------
gevolmachtigde van Hoogovens verklaart voormelde vestiging van-
erfdienstbaarheid casu quo kwalitatieve verplichting te --------------
aanvaarden.” --------------------------------------------------------------

- Artikel 18 (Levering): ---------------------------------------------------------------
- machtigt de Koper de Veilingnotaris om namens hem de verklaring te -
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verzoeken als bedoeld in artikel 3:273 lid 2 Burgerlijk Wetboek en deze
verklaring na ontvangst in te schrijven in de daartoe bestemde openbare
registers; -------------------------------------------------------------------------

- Artikel 20 (Aflevering): -------------------------------------------------------------
- staat de verschuldigdheid van de op grond van artikel 9 bedoelde rente -

los van de verschuldigdheid van de op grond van artikel 20 lid 2 --------
bedoelde rente, met dien verstande dat de over de periode vanaf de dag 
van Aflevering tot en met de dag van betaling van de Koopsom ---------
verschuldigde rentes in totaal niet meer zullen bedragen dan de ---------
wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek; ------

- Artikel 22 (Huur / gebruik): --------------------------------------------------------
- wordt, voor zover het Registergoed voor zover de Verkoper bekend niet

is verhuurd, de gebruikssituatie, voor zover de Verkoper bekend, -------
vermeld in de Objectinformatie; ----------------------------------------------

- is de Verkoper niet bekend met ter zake van het Registergoed bestaande
huurovereenkomsten en laat de Verkoper de bevoegdheid over aan de --
Koper om eventueel toch ter zake van het Registergoed bestaande ------
huurovereenkomsten te vernietigen op grond van artikel 3:264 ----------
Burgerlijk Wetboek, zonder dat de Verkoper instaat voor het bestaan ---
van deze bevoegdheid; ---------------------------------------------------------

- is de Verkoper bekend met het huidige gebruik van het Registergoed ---
door derden op grond van een tussen de Eigenaar en deze derden -------
gesloten bruikleenovereenkomst; ---------------------------------------------

- heeft de Eigenaar de gebruikers conform de bruikleenovereenkomst ----
bericht dat in verband met de Veiling het gebruik van het Registergoed 
wordt beëindigd en het Registergoed uiterlijk vier juni tweeduizend ----
achttien ontruimd dient te worden; -------------------------------------------

- Artikel 23 (Niet nakoming): --------------------------------------------------------
- bedraagt de in artikel 23 lid 2 onder b bedoelde boete minimaal ---------

vijftienduizend euro (€ 15.000,00); ------------------------------------------
- is de in artikel 23 lid 2 bedoelde boete van drie promille (3‰) van de --

Koopsom met een minimum van in elk geval eenduizend euro ----------
(€ 1.000,00) in geval van niet nakoming door de Koper ook -------------
verschuldigd indien de niet nakoming door de Koper niet aan de Koper 
is toe te rekenen; ----------------------------------------------------------------

- bestaat het in de tweede volzin van artikel 23 lid 3 bedoelde recht van --
de Koper alleen indien: --------------------------------------------------------



Pagina 18 van 23

- de beschadiging van en/of het gebrek aan het Registergoed is -------
ontstaan vóór het tijdstip van de risico overgang als bedoeld in -----
artikel 19; ------------------------------------------------------------------

- de Koper vóór de betaaldatum bij aangetekend schrijven aan de ----
Verkoper heeft medegedeeld dat sprake is van een zodanige --------
beschadiging van en/of een zodanig gebrek aan het Registergoed; -
en ----------------------------------------------------------------------------

- de Koper al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de ----------
koopovereenkomst is nagekomen, --------------------------------------

met dien verstande dat de hoogte van de vergoeding zal worden ---------
vastgesteld in overleg tussen de Verkoper en de Koper, bij gebreke -----
waarvan die vergoeding zal worden vastgesteld door de daartoe ---------
bevoegde rechter. ---------------------------------------------------------------

- Artikel 27 (Slotbepalingen): --------------------------------------------------------
- garandeert de Koper, ingeval hij een naamloze vennootschap is, dat het 

bepaalde in artikel 2:94c Burgerlijk Wetboek ten aanzien van de --------
Koopovereenkomst niet van toepassing is; ----------------------------------

- de in de Algemene Veilingvoorwaarden bedoelde Website is: -----------
www.bog-auctions.com. -------------------------------------------------------

- Onderhandse Verkoop: -------------------------------------------------------------
- zijn in aanvulling op de Algemene Veilingvoorwaarden de navolgende 

bepalingen van toepassing op een Onderhandse Verkoop: ----------------
1. Tot veertien (14) dagen vóór de voor de Veiling bepaalde dag, kan 

onderhands op het Registergoed worden geboden door middel van 
een aan de Veilingnotaris, gerichte schriftelijke verklaring. De -----
Bieder die na afloop van de in lid 1 bedoelde termijn van veertien -
(14) dagen het hoogste onderhandse Bod heeft gedaan, heeft geen -
recht op de inzetpremie. --------------------------------------------------

2. Een onderhands Bod wordt geacht niet te zijn uitgebracht indien ---
dat onder voorwaarde of voorbehoud is gedaan of herroepelijk is, --
tenzij de Bieder op eerste verzoek van de Veilingnotaris en vóór de
indiening van het verzoekschrift de voorwaarde, het voorbehoud of
de herroepelijkheid schriftelijk intrekt. ---------------------------------

3. Door aanvaarding van het onderhandse Bod door de Verkoper, de -
hypotheekgever, een andere hypotheekhouder of een executoriaal -
beslaglegger, komt de Koopovereenkomst tot stand met -------------
inachtneming van het bepaalde in artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk -------



Pagina 19 van 23

Wetboek. -------------------------------------------------------------------
De Bieder met wie de Koopovereenkomst tot stand is gekomen, ---
heeft niet het recht te verklaren dat hij zijn onderhandse Bod heeft -
uitgebracht namens één of meer anderen. ------------------------------

4. Ingeval van aanvaarding van het onderhandse Bod door de ---------
Verkoper, zullen de Verkoper en de Koper zich ieder inspannen het
verzoek tot Onderhandse Verkoop, voor zover deze Onderhandse --
Verkoop niet reeds is ontbonden door het in vervulling gaan van ---
een in lid 8 van dit artikel bedoelde ontbindende voorwaarde, ------
binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke --------------
Rechtsvordering bedoelde termijn in te dienen bij de -----------------
voorzieningenrechter van de rechtbank, in welk kader de Koper ----
tijdig voor het verloop van die termijn een onderhandse -------------
koopovereenkomst zal tekenen en de handtekening(en) van (de ----
rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van) de Koper zal laten ---------
legaliseren door een Nederlandse notaris, met dien verstande dat ---
het eventueel niet of niet tijdig tekenen of laten legaliseren op geen
enkel wijze aan de totstandkoming van de Koopovereenkomst op --
in de weg staat. ------------------------------------------------------------

5. Bij een Onderhandse Verkoop zijn de voorwaarden die gelden voor
de Veiling van het Registergoed van overeenkomstige toepassing, -
tenzij de aard van een Onderhandse Verkoop zich daartegen verzet 
of daarvan in dit artikel wordt afgeweken. Ingeval de ----------------
hypotheekgever, een andere hypotheekhouder of een executoriaal -
beslaglegger het verzoek als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 ----------
Burgerlijk Wetboek heeft ingediend, is het niet mogelijk in de ------
Koopovereenkomst af te wijken van de voorwaarden die gelden ---
voor de Veiling van het Registergoed, waaronder met name --------
begrepen doch niet beperkt tot de bepalingen van dit artikel. --------

6. In afwijking van artikel 11 dient: ----------------------------------------
- de waarborgsom bedoeld in artikel 12 lid 1 door de Koper te --

worden betaald uiterlijk twee (2) dagen nadat hem is bericht --
dat zijn onderhandse Bod is geaccepteerd, op welke termijn in 
afwijking van artikel 27 lid 1 de Algemene Termijnenwet niet 
van toepassing is; ----------------------------------------------------

- dienen de Koopsom en de overige in artikel 10 bedoelde -------
kosten en lasten door de Koper te worden betaald uiterlijk -----
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vier (4) weken nadat de voorzieningenrechter de Onderhandse 
Verkoop heeft goedgekeurd; ----------------------------------------

7. Indien een afkoelingsperiode wordt afgekondigd als bedoeld in de -
Faillissementswet, worden de verplichtingen tot betaling van de ---
Koopsom en tot Levering van het Registergoed opgeschort tot vijf -
(5) dagen na de datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke ---
verklaring van de Verkoper is geïnformeerd dat de -------------------
afkoelingsperiode met betrekking tot het Registergoed is ------------
geëindigd. De overige verplichtingen van de Koper, waaronder die 
tot het betalen van een waarborgsom, worden in dat geval niet -----
opgeschort. -----------------------------------------------------------------

8. Indien van overheidswege of op grond van een rechterlijke ---------
beschikking een maatregel wordt opgelegd die leidt tot opschorting
van de executoriale verkoop terwijl er reeds een koopovereenkomst
met betrekking tot het Registergoed tot stand is gekomen, worden -
de verplichtingen tot betaling van de Koopsom en tot Levering van
het Registergoed opgeschort tot vijf dagen na de datum waarop de -
Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de Verkoper is -------
geïnformeerd dat de opschorting van de executoriale verkoop met -
betrekking tot het Registergoed is geëindigd. De overige ------------
verplichtingen van de Koper, waaronder die tot het betalen van een
waarborgsom, worden in dat geval niet opgeschort. ------------------

9. Indien de Verkoper na afloop van een hiervoor bedoelde ------------
afkoelingsperiode het Registergoed niet meer kan of mag leveren, -
heeft de Verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden. ----
Ontbinding van de koopovereenkomst is mogelijk tot de vijfde dag 
na de datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring --
van de Verkoper is geïnformeerd dat de afkoelings- of ---------------
opschortingsperiode is geëindigd. ---------------------------------------

10. De Onderhandse Verkoop wordt aangegaan onder de opschortende
voorwaarde van goedkeuring daarvan door de -------------------------
voorzieningenrechter, overeenkomstig artikel 548 Wetboek van ----
Burgerlijke Rechtsvordering. --------------------------------------------

11. De Onderhandse Verkoop wordt aangegaan onder de ontbindende -
voorwaarden dat: ----------------------------------------------------------
a. de inschrijving van de akte van levering in de daartoe ----------

bestemde openbare registers niet plaatsvindt binnen een door -
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de curator van de rechthebbende van het Registergoed gestelde
termijn als bedoeld in artikel 58 Faillissementswet; of ----------

b. de Koper niet tijdig en volledig voldoet aan de verplichting om
de waarborgsom, bedoeld in artikel 12 lid 1, te voldoen, -------

met dien verstande dat: ---------------------------------------------------
- de ontbindende voorwaarde bedoeld onder a wordt vervuld ----

door het enkele feit dat de betreffende omstandigheid zich -----
voordoet; --------------------------------------------------------------

- indien de ontbindende voorwaarde bedoeld onder a wordt -----
vervuld, de Koper, in geval het in vervulling gaan van de ------
ontbindende voorwaarde niet aan de Verkoper is te wijten en --
de tussen goedkeuring van de Onderhandse verkoop door de --
voorzieningenrechter en het einde van de door de curator ------
gestelde termijn ten minste vijf (5) werkdagen zijn gelegen, ---
gehouden is de schade van de Verkoper te vergoeden met dien 
verstande dat tot die schade in ieder geval gerekend wordt -----
hetgeen de Verkoper moet bijdragen in de algemene ------------
faillissementskosten als bedoeld in artikel 182 lid 1 -------------
Faillissementswet en het nadelig verschil als bedoeld in artikel
23 lid 4 met dien verstande dat in plaats van de Koopprijs van 
de herveiling gelezen moet worden de koopprijs waarvoor de -
curator het Registergoed alsnog vervreemd. ----------------------

Ingeval de Verkoper het verzoek heeft ingediend, kan op de --------
vervulling van de onder b bedoelde ontbindende voorwaarde -------
slechts een beroep kan worden gedaan door de Verkoper. -----------
Ingeval de hypotheekgever, een andere hypotheekhouder of een ---
executoriaal beslaglegger het verzoek heeft ingediend, wordt de ---
ontbindende voorwaarde bedoeld onder b vervuld door het enkele -
feit dat de betreffende omstandigheid zich voordoet. -----------------

12. In afwijking van artikel 22 komt het risico dat er personen ----------
krachtens huurovereenkomst gebruik kunnen maken van (het tot ---
bewoning bestemde gedeelte van) het Registergoed op het moment
van aankondiging van de Veiling en de Verkoper (nog) geen verlof
voor het inroepen van het huurbeding heeft gevraagd of een --------
gevraagd verlof voor het inroepen van het huurbeding (nog) niet ---
is/wordt verleend, voor rekening van de Koper. -----------------------

13. Het Registergoed is voor risico van de Koper vanaf het moment dat
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de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd;
14. In het belang van de rechthebbende van het Registergoed, kan de --

indiener het verzoek niet indienen of, na indiening, intrekken -------
zonder dat de indiener gehouden is aan de Koper schade te ---------
vergoeden. ------------------------------------------------------------------
Het niet indienen van het verzoek of, na indiening, het intrekken ---
van het verzoek wordt in ieder geval geacht in het belang van de ---
rechthebbende van het Registergoed te zijn indien: -------------------
- op een tijdstip dat lossing op grond van artikel 3:269 -----------

Burgerlijk Wetboek mogelijk is, de in dat artikel bedoelde -----
bedragen aan de Verkoper worden voldaan; ----------------------

- de achterstand in de betaling van de vordering waarvoor de ----
hypotheek ten behoeve van de Verkoper op het Registergoed -
tot waarborg strekt en de executiekosten worden voldaan; -----

- een Nederlandse rechter in een (kort geding) procedure bepaalt
dat de Verkoper niet bevoegd is om over te gaan tot Veiling ---
van het Registergoed. ------------------------------------------------

15. Diegene, die een gunstiger aanbod heeft gedaan dat ------------------
overeenkomstig artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt ------
voorgelegd aan de voorzieningenrechter, is gehouden om, nog -----
voordat de voorzieningenrechter eventueel bepaalt dat de verkoop -
overeenkomstig dit aanbod zal geschieden: ----------------------------
- een onderhandse koopovereenkomst te (laten) tekenen en de --

handtekening(en) (van de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) -
van de biedende partij) te laten legaliseren door een ------------
Nederlandse notaris; en ---------------------------------------------

- de waarborgsom bedoeld in artikel 12 lid 1 te voldoen. ---------
16. De Koper wordt geacht geen schade te lijden ingeval diegene die --

het verzoek heeft ingediend of een andere in artikel 3:268 lid 2 -----
Burgerlijk Wetboek bedoelde belanghebbende, een gunstiger -------
aanbod voorlegt aan de voorzieningenrechter, noch ingeval de -----
voorzieningenrechter vervolgens bepaalt dat de verkoop ------------
overeenkomstig een gunstiger aanbod zal geschieden. ---------------

17. De akte van levering zal worden verleden voor de Veilingnotaris. --
Artikel 18 lid 4 is van overeenkomstige toepassing. ------------------

Naar aanleiding van het voorstel van de Verkoper en ter voldoening aan het -----
bepaalde in artikel 517 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, stel ik, -
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Veilingnotaris, bij dezen de hiervoor vermelde voorwaarden vast als de ----------
voorwaarden waaronder de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken 
zal plaatsvinden. --------------------------------------------------------------------------
Volmacht. ---------------------------------------------------------------------------------
Van de volmacht op de comparant blijkt uit één onderhandse akte, die aan deze -
akte zal worden gehecht. -----------------------------------------------------------------
Slot. ----------------------------------------------------------------------------------------
De comparant is mij, notaris, bekend. --------------------------------------------------
Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte ----
vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en -
toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte ---
geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben --
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. -------------------------------------
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en ----
daarna door mij, notaris, ondertekend. -------------------------------------------------

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:




