
Almere, Bivak 1 (1353 AA)



Namens onze opdrachtgever bieden wij via 
BOG-Auctions aan, voor verkoop, het voormalige 
politiebureau in Almere.

Contactpersonen:

Vincent Schop                    
+31 (0) 6 12 38 65 94

Vincent@vansplunter-bhv.nl

of 
Ronald van Splunter

ronald@vansplunter-bhv.nl

✓ De totale oppervlakte van het object is ca. 1.095 
m²

✓ De oppervlakte van het perceel is 1.427 m²

✓ Het object is een potentieel 
transformatieproject

✓ Bouwjaar 1989

✓ Het object bevindt zich in de nabijheid van de 
haven van Almere en prominente winkelstraten



Toegang dataroom
Wilt u toegang tot meer informatie schrijf u dan in via onze website voor de dataroom, waarin 
alle relevante informatie beschikbaar is om te downloaden:

www.vansplunter-bhv.nl of neem contact op met ons kantoor:  010-436 7666

Alvorens wij u toegang tot de dataroom mogen verschaffen dient u het Procesdocument 
Verkoop te ondertekenen en aan ons te retourneren. U kunt dit document downloaden op 
BOG-Auctions.com of opvragen via de mail: info@vansplunter-bhv.nl

Datum veiling
6 september 2018

Onderhandse bieding
Voor verdere informatie betreffende de onderhandse bieding zie Procesdocument Verkoop.

Bezichtigingsdatum 
Bel ons kantoor voor meer informatie.
Aanmelden bezichtiging verplicht!

http://www.vansplunter-bhv.nl/


Aanmelden BOG-Auctions
Indien u voornemens bent een bieding uit te brengen via het platform BOG-Auctions.com dient 
u zich tijdig vooraf te registreren. Meer informatie vindt u op www.BOG-Auctions.com 

Projectnotaris
Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn advocaten en notarissen
Mr. R. Spit
Bezuidenhoutseweg 57
2594 AC Den Haag
Telefoon : +31 70 515 30 00
E-mail     :  ra.spit@pelsrijcken.nl

Aansprakelijkheid

Van Splunter Bedrijfshuisvesting is in geen geval aansprakelijk voor schade die de 
opdrachtgever lijdt als gevolg van onjuiste inlichtingen of gegevens in het algemeen, hetzij 
afkomstig van de opdrachtgever, hetzij afkomstig van derden, ongeacht of deze inlichtingen of 
gegevens in het algemeen in redelijkheid voor juist mochten worden aangenomen. Van 
Splunter Bedrijfshuisvesting is tevens in geen geval aansprakelijk indien de opdrachtgever 
informatie van belang voor het waardeoordeel verzwijgt.


