
EXECUTORIALE VERKOOP
Markt 10, Steenwijk

Executoriale verkoop (ex art. 3:268 BW) op 5 juli 2018 vanaf 15:00, 
via BOG Auctions, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan 

DLA Piper Nederland N.V.

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.bog-2Dauctions.com_auction_lot_4777_9903&d=DwMFAg&c=jozbAXBGpZCeJmn-Q9SThA&r=65LC3JkXgjNBTiCJqSj0tPrC05ISSK8-uav37_ctCxE&m=8CoHmXh8Uu7AInY7R3opJY0_gTJ0Bz-ZhcG3PLHmEHE&s=bA4Q0vlThX3slxYAXCmCQWNraF9DcsCBjrj4ui0A8uw&e=


2

1
OBJECTOMSCHRIJVING

EXECUTORIALE VERKOOP



OBJECTOMSCHRIJVING

3

Het monumentale gebouw is gelegen aan de Markt 10 te Steenwijk. Het gebouw bestaat uit een 

winkelruimte op de begane grond en een zelfstandige bovenverdieping. De winkelruimte heeft een 

totale oppervlakte van ca. 225 m2 (ca. 180 m2 winkelruimte en ca. 45 m2 opslagruimte) en is 

verhuurd aan een Etos (Ahold Vastgoed B.V.). De bovenverdieping is niet verhuurd en dient nog 

afgebouwd te worden. Deze ruimten hebben een oppervlakte van ca. 120 m2.

Voor zover bij verkoper bekend is de winkelruimte verhuurd. De actuele huursituatie is niet bekend. 

Onderstaand overzicht betreft de huursituatie bij aanvang van de huur (startdatum). Zodra nieuwe 

informatie beschikbaar komt zal deze worden opgenomen in de dataroom. Voor verdere informatie 

wordt verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden.

EXECUTORIALE VERKOOP

HUUROVERZICHT PER 1-09-2009

Adres Markt 10, Steenwijk

Metrage 225 m² winkelruimte

Startdatum 1-9-2009

Expiratiedatum 31-8-2019

Optieperiode huurder 1*5j (1-9-2019 t/m 31-8-2024)

Verlengingsperioden n*1j

Indexatiedatum Onbekend

Jaarlijkse huurinkomsten € 60.000

Bron: de bij executant bekende huurovereenkomst
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FACTSHEET

KADASTRALE INFORMATIE

Adres Markt 10, Steenwijk

Kadastrale gemeente Steenwijk

Sectie en nummer E 5023

Eigendomssituatie Volledig eigendom

Oppervlakte perceel 262 m²

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan
Enkelbestemming Centrum – 1 
Bestemmingsplan ‘Steenwijk en Tuk’
Bron: ruimtelijkeplannen.nl

Bouwjaar 1910

Status Rijksmonument

Opleveringsniveau "as is" in de staat waarin het zich 
bevindt op het moment dat de gunning 
aan koper is meegedeeld, dan wel, 
ingeval van onderhandse verkoop als 
bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk 
Wetboek, vanaf het moment dat de 
voorzieningenrechter de 
koopovereenkomst heeft goedgekeurd.
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Bron: Kadaster en BAG Viewer
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LOCATIE

De winkelruimte (Etos) is gelegen in het 

centrum van Steenwijk.  Andere winkels in de 

buurt van de Etos zijn Hunkemöller, Primera, 

Hans Anders en Vodafone. Daarnaast zijn er 

verscheidende horecagelegenheden. 

De stad Steenwijk is uitstekend te bereiken via 

de A32 die van Meppel naar Leeuwarden leidt. 

Door het historische centrum van Steenwijk met 

daarbij behorende smalle straatjes en 

voetgangersgebieden is de Markt vooral te voet 

of met de fiets goed te bereiken.

Op een loopafstand van 8 minuten is het 

treinstation van Steenwijk gelegen, waar 

diverse treinen en bussen aankomen en 

vertrekken (iedere 10  minuten). 
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4. PROCESBESCHRIJVING

TECHNISCH EN MILIEU

Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. 

Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Aan 

verkoper is niet bekend dat in de opstallen van het verkochte 

asbesthoudende materialen zijn verwerkt. 

Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten 

tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper 

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid 

van enig asbest of milieu verontreiniging kan voortvloeien.

VEILING

Het registergoed zal op 5 juli 2018 vanaf 15:00 uur online, 

uitsluitend via de website www.bog-auctions.com ten overstaan van 

notaris mr. M.J.A. Laenen, verbonden aan DLA Piper Nederland N.V. 

te Amsterdam, krachtens de artikelen 3:268 juncto 3:254 van het 

Burgerlijk Wetboek, in het openbaar in één zitting bij opbod en 

afslag executoriaal worden verkocht.

Voor het kunnen meebieden via de elektronische veiling dient u zich 

te registreren door eerst een account aan te maken op de website 

van BOG-Auctions (www.bog-auctions.com). Om uw registratie 

volledig te maken, dient u een registratieverklaring in te vullen en 

deze te laten legaliseren door een notaris. Op deze wijze wordt u/uw 

organisatie gekoppeld aan het door u aangemaakte account. Deze 

registratie is niet vereist indien er een onderhandse bieding 

voorafgaand aan de veiling bij de notaris wordt gedaan.

ONDERHANDS BIEDEN

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de 

notaris een schriftelijke, onherroepelijke en onvoorwaardelijke bieding 

uit te brengen. Een onderhandse bieding dient uiterlijk op 20 juni 2018 

om 23:59 uur bij de veilingnotaris te zijn ingediend, ofwel per post 

ofwel per e-mail trees.holslag@dlapiper.com

Voor het doen van een onderhandse bieding dient u bij voorkeur 

gebruik te maken van het op de website www.bog-auctions.com

geplaatste biedformulier.

Onderhandse biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op 

een bieding in te gaan.

Op de executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene 

Veilingvoorwaarden (AVVI 2015) en de bijzondere veilingvoorwaarden 

die gepubliceerd zullen worden op de website www.bog-auctions.com

Het biedprotocol alsmede de overige veilinginformatie, waaronder het 

kostenoverzicht, is via de website van BOG-Auctions in te zien.

INZETPREMIE

De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de 

inzetsom en wordt in rekening gebracht bij de koper. Bij niet-gunning 

wordt de inzetpremie (plok) niet uitgekeerd. Voor de volledige regeling 

ten aanzien van uitbetaling van inzetpremie wordt verwezen naar de 

bijzondere veilingvoorwaarden. 
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http://www.bog-auctions.com/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.bog-2Dauctions.com&d=DwQFAw&c=jozbAXBGpZCeJmn-Q9SThA&r=65LC3JkXgjNBTiCJqSj0tPrC05ISSK8-uav37_ctCxE&m=pOVrVZfy0m7WPNuYvSg7CmaJxaAeXZ7S3jhFMkS3kkw&s=Ir1xyCUrAzDmP10co6AZY9LS5BaKmB4PoYjXw1PrJcg&e=
mailto:trees.holslag@dlapiper.com
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4. PROCESBESCHRIJVING

BELANGRIJKE DATA

20 juni 2018 om 23:59 uur laatst mogelijke tijdstip voor het indienen 

van een onderhandse bieding (schriftelijk en onvoorwaardelijk).

5 juli 2018 vanaf 15:00 uur start openbare veiling van het 

registergoed.

GUNNING

De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te 

gunnen en zal zich hierover uiterlijk drie werkdagen na veiling 

uitspreken.

VEILINGKOSTEN

De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden 

gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op 

www.bog-auctions.com.

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.

ENERGIELABEL

Op grond van de Regeling energieprestatie gebouwen is de Eigenaar 

verplicht aan Koper een definitief energielabel te overhandigen. 

Verkoper staat er niet voor in de dat Eigenaar aan deze verplichting zal 

(kunnen) voldoen.

BIJZONDERE LASTEN / BEPERKINGEN 

Ten aanzien van het bestaan van bijzondere verplichtingen betreffende 

het registergoed, wordt verwezen naar hetgeen daaromtrent is 

opgenomen in de bijzondere veilingvoorwaarden, die gepubliceerd 

zullen worden op de website www.bog-auctions.com

DIGITALE DATAROOM

Toegang tot de digitale dataroom kan verkregen worden door middel 

van aanmelding bij CBRE (ellen.coule@cbre.com). Om toegang te 

verkrijgen, dienen de volgende gegevens aangeleverd te worden:

– Naam organisatie;

– Adres organisatie;

– Contactperso(o)n(en);

– Desbetreffende emailadres(sen);

– Desbetreffende telefoonnummer(s);

– Kopie paspoort(en);

– Kopie uittreksel KvK. 
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http://www.bog-auctions.com/
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5. DISCLAIMER

CBRE B.V. (“CBRE”) is door de “Executant” aangesteld als haar 

exclusieve adviseur ten aanzien van  de geplande (executoriale) 

verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de Markt 10 

te Steenwijk (de “Transactie”). CBRE 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 “Potentiele Kopers”) dit met als enige 

doelstelling om de Potentiele 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 CBRE tot het aangaan van de Transactie of toezegging of 

aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen.  Potentiele 

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 Potentiele Koper 

wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of 

ander noodzakelijk advies in te winnen.  Alle kosten die Potentiele 

Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de 

Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiele Kopers, 

tenzij anders overeengekomen.

De Samenvatting is opgesteld om Potentiele Kopers te informeren over 

de Transactie.  De Samenvatting is geen compleet overzicht of 

opsomming van alle informatie die Potentiele Kopers willen hebben of 

nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed.  De 

Executant en CBRE 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 CBRE 

geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of 

redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, 

schatting, vooruitzichten of financiële gegevens.  Elke Potentiele Koper 

zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten 

onderzoeken en evalueren.  Noch de Executant, noch CBRE 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.

CBRE 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.
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CBRE B.V.

Gustav Mahlerlaan 405

1082 MK Amsterdam

DLA Piper N.V.

Amstelveenseweg 638

1081 JJ Amsterdam

dhr. R. Erkelens

E roy.erkelens@cbre.com

T +31 20 62 62 691

mevr. E. Coule

E ellen.coule@cbre.com

T +31 20 62 62 691

mr. M.J.A. Laenen

Behandelaar van het dossier is mevr. T. Holslag-Broek

E trees.holslag@dlapiper.com

T +31 20 54 19 899
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