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Referentienummer : 20185073\RD\KA 

 

BIJZONDERE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN 

 

In aanvulling op de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden voor vrijwillige 

veilingen 2013 ("AVVIVV 2013") zijn de volgende Bijzondere Voorwaarden van toepassing. 

De in deze Bijzondere Voorwaarden gebruikte definities hebben dezelfde betekenis als de 

overeenkomstige begrippen gedefinieerd in de AVVIVV 2013, danwel de concept 

Koopovereenkomst zoals deze is opgenomen op de Veiling Website. 

Bod  

het bedrag dat een Bieder door middel van zijn Bieding op de Veiling doet, hetzij bij Opbod, 

hetzij bij Afmijning, exclusief alle kosten en belastingen. 

Registergoed 

De onroerende zaak met kadastrale aanduiding Heerlen D 9430 met een grootte van circa  

vijf are en zevenentwintig centiare, zoals blijkt uit het kadaster. 

Verkoper 

Mr. Schreurs, handelend als curator in het faillissement van Verkoper, verbonden aan Boels 

Zanders Advocaten, Vestdijk 76, 5611 CE te Eindhoven. 

Veiling 

De verkoop van het Registergoed georganiseerd door BOG Auctions B.V. via de website: 

https://www.bog-auctions.com. De Veiling vangt aan op 6 juli 2018 om 14:30 uur, een en 

ander met inachtneming van het bepaalde in de AVVIVV 2013. 

Online Bieding 

Een Online Bieding via de Website dient te geschieden met inachtneming van het 

Biedprotocol. Bij het uitbrengen van een Online Bieding is er geen mogelijkheid - zoals bij een 

Onderhandse Bieding - om eventuele bijzonderheden te vermelden, zoals bijvoorbeeld 

afwijkingen van de vertrekpunten of de voorbehouden zijdens de Bieder. Een Online Bieding 

is steeds ONVOORWAARDELIJK EN ONHERROEPELIJK. 

Lasten en beperkingen, non-conformiteit  

Aangezien het de verkoop tengevolge van een faillissement betreft aanvaardt Verkoper geen 

enkele aansprakelijkheid voor (onbekende) lasten en beperkingen en ten aanzien van non-

conformiteit van het Verkochte met inbegrip van eventuele verontreiniging. Het risico 

hiervan ligt geheel bij Koper, zowel voor wat betreft privaatrechtelijke als publiekrechtelijke 

beperkingen. Artikel 7:19 BW wordt naar analogie van toepassing verklaard. 
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Opschortende voorwaarde  

De Koopovereenkomst wordt aan de zijde van Verkoper aangegaan onder de opschortende 

voorwaarde van toestemming door de rechter-commissaris en goedkeuring van het 

Landelijk Parket / Openbaar Ministerie. Het is Koper bekend dat de rechter-commissaris 

danwel  het Landelijk Parket / Openbaar Ministerie om hem moverende redenen 

toestemming kan weigeren. 

Inzetpremie 

De Inzetpremie als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Veilingvoorwaarden is niet van 

toepassing verklaard en wordt niet in rekening gebracht derhalve ook niet uitgekeerd aan de 

hoogste inzetter.  

Notaris 

De Verkoper zal een, nog nader aan te wijzen, notariskantoor aanstellen om de levering en 

overdracht te verzorgen. 

 

Algemene voorwaarden en Vrijwaringen 

Elke Bieder vrijwaart Boels Zanders Advocaten en Notarissen en BOG Auctions 

onherroepelijk tegen alle aanspraken van derden in verband met de Veiling. De vrijwaring 

heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Boels Zanders Advocaten en/of het BOG 

Auctions in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt. In aanvulling op de Algemene 

Voorwaarden van Boels Zanders Advocaten geldt dat Boels Zanders Advocaten en BOG 

Auctions nimmer aansprakelijk gesteld kan (kunnen) worden voor de aangeboden 

Verkoopinformatie en/of de technische onvolkomenheden in de door BOG Auctions 

gehanteerde elektronische systemen ten behoeve van de Veiling en/of de wijze waarop BOG 

Auctions en/of Verkoper omgaan met de Veiling in het algemeen en het al dan niet gunnen 

in het bijzonder. 

Rechtskeuze 

Op het Verkoopproces en de daaruit eventueel voortvloeiende verplichtingen danwel 

overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

 


