
 

 

 

 

Ref.: 20170154.01\MDT\ SB\1 

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 4 juli 2017 voor mr. Jan-

Mathijs Petrus Hermans, notaris gevestigd te Amsterdam. 

 

 

AKTE HOUDENDE VEILINGVOORWAARDEN 

(Percelen grond, Schipholweg te Badhoevedorp en Lijnden) 

 

B. OMSCHRIJVING REGISTERGOED 

Het hiervoor bedoelde registergoed omvat de zes (6) navolgende percelen akkerbouwland, met 

aan- en toebehoren: 

1. het perceel, plaatselijk bekend te 1175 KP Lijnden, Schipholweg 569, kadastraal bekend 

gemeente Haarlemmermeer, sectie H nummer 11100, ter grootte van eenentwintig are 

en negenenzestig centiare (21 a 69 ca), 

 ten aanzien van welk perceel, volgens informatie verstrekt door de Dienst voor het 

Kadaster en de Openbare Registers blijkens een inschrijving in register Hypotheken 4 deel 

58395 nummer 175, een kwalitatieve verbintenis bestaat, 

 hierna te noemen: Registergoed 1; 

2. het perceel, plaatselijke bekend te 1175 KP Lijnden, Schipholweg 569, kadastraal bekend 

gemeente Haarlemmermeer, sectie H nummer 11096, ter grootte van acht hectare, 

tweeëntwintig are en drieënveertig centiare (8 ha 22 a 43 ca), aan welk perceel een 

voorlopige kadastrale grens en oppervlakte zijn toegekend (ontleend aan LBD 72688 de 

dato zes mei tweeduizend veertien) en 

ten aanzien van welk perceel, volgens informatie verstrekt door de Dienst voor het 

Kadaster en de Openbare Registers blijkens een inschrijving in register Hypotheken 4 deel 

58395 nummer 175, een kwalitatieve verbintenis bestaat; 

 hierna te noemen: Registergoed 2; 

3. het perceel, plaatselijke bekend te Lynden, Schipholweg (ongenummerd), kadastraal 

bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie H nummer 10996, ter grootte van 

vijfenveertig are (45 a), aan welk perceel een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte 

zijn toegekend (ontleend aan 75 HLM03/2014 de dato zes mei tweeduizend veertien) en 

 ten aanzien van welk perceel, volgens informatie verstrekt door de Dienst voor het 

Kadaster en de Openbare Registers blijkens een inschrijving in register Hypotheken 4 deel 

58395 nummer 175, een kwalitatieve verbintenis bestaat; 

 hierna te noemen: Registergoed 3; 

4. het perceel, plaatselijke bekend te Lynden, Schipholweg (ongenummerd), kadastraal 

bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie H nummer 10997, ter grootte van 
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vijfenveertig are (45 a), aan welk perceel een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte 

zijn toegekend (ontleend aan 75 HLM03/2014 de dato zes mei tweeduizend veertien) en 

 ten aanzien van welk perceel, volgens informatie verstrekt door de Dienst voor het 

Kadaster en de Openbare Registers blijkens: 

 a. ATG 75536, de dato tien december tweeduizend vijftien, een melding ‘MEETTARIEF 

VERSCHULDIGD’ bestaat; 

 b. een inschrijving in register Hypotheken 4 deel 58395 nummer 175, een kwalitatieve 

verbintenis bestaat; 

 hierna te noemen: Registergoed 4; 

5. het perceel, plaatselijk bekend te Badhoevedorp, Schipholweg 571 en te 1175 KP Lijnden, 

Schipholweg 571, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie H nummer 

11098, ter grootte van twee are en vijfenvijftig centiare (2 a 55 ca), 

 ten aanzien van welk perceel, volgens informatie verstrekt door de Dienst voor het 

Kadaster en de Openbare Registers blijkens een inschrijving in register Hypotheken 4 deel 

58395 nummer 175, een kwalitatieve verbintenis bestaat, 

 hierna te noemen: Registergoed 5; 

6. het perceel grond, plaatselijke bekend te Badhoevedorp, Schipholweg (ongenummerd), 

kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AI nummer 868, ter grootte van 

een are en vijf centiare (1 a 5 ca), 

 ten aanzien van welk perceel, volgens informatie verstrekt door de Dienst voor het 

Kadaster en de Openbare Registers blijkens een inschrijving in register Hypotheken 4 deel 

58395 nummer 175, een kwalitatieve verbintenis bestaat, 

 hierna te noemen: Registergoed 6; 

Registergoed 1 tot en met Registergoed 6 hierna tezamen te noemen: Registergoed. 

 

F. VASTSTELLEN VEILINGVOORWAARDEN 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 517 Rv stel ik, notaris, zulks in overleg met en op 

verzoek van de Verkoper, de veilingvoorwaarden vast waaronder op dinsdag acht augustus 

tweeduizend zeventien vanaf veertien uur de openbare verkoop van het Registergoed – 

uitsluitend via internet – eerst bij opbod en vervolgens bij afslag, ten overstaan van mr. Martin 

Kristian Daverschot, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. 

Jan-Mathijs Petrus Hermans, notaris te Amsterdam, dan wel een andere notaris verbonden aan 

Dentons Boekel N.V. of een ander bevoegd ambtenaar, zal plaatsvinden krachtens het 

bepaalde in artikel 3:268 BW, alsmede van de overeenkomstig artikel 3:254 BW verpande 

roerende zaken. 

De openbare verkoop zal uitsluitend via internet geschieden: 
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1. onder de "Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015", hierna te noemen: 

AVVI 2015, opgenomen in een 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 van de Dienst voor het kadaster en de Openbare 

Registers op eenendertig december tweeduizend veertien in register Hypotheken 4, deel 

65530 nummer 153, en waarvan een exemplaar is gehecht aan deze akte (als Bijlage 1); 

en 

2. voor zover van de AVVI 2015 wordt afgeweken onder de navolgende bijzondere 

veilingvoorwaarden. 

Definities die in de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gebruikt, maar in deze 

akte niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis als daaraan toegekend in de AVVI 2015. 

Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud 

worden gebruikt. 

De Bieder casu quo Koper wordt geacht – voordat hij zijn Bod uitbrengt – kennis te hebben 

genomen van de Algemene Veilingvoorwaarden, de Bijzondere Veilingvoorwaarden en van het 

Biedprotocol, en wordt geacht daarmee te hebben ingestemd. 

G. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 

Begrippen 

In aanvulling op de begrippen in de AVVI 2015 wordt toegevoegd of aangepast de definitie: 

- Bieder 

 De Geregistreerde die in de Veiling een bod uitbrengt, hetzij bij Opbod, hetzij bij afmijning 

alsmede diegene die een bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 Rv uitbrengt; 

- Bieding 

 het uitbrengen van een Bod op de Veiling alsmede een bieding als bedoeld in artikel 547 

lid 2 Rv; 

- Gunning 

 de schriftelijke, waaronder begrepen een bericht per e-mail dan wel per fax, verklaring van 

de Verkoper aan de Veilingnotaris waardoor de Koopovereenkomst tot stand komt 

alsmede de enkele acceptatie door de Verkoper van een bod als bedoeld in artikel 547 lid 

2 Rv waardoor een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 BW tot stand komt; 

- Koopovereenkomst 

 de koopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper met betrekking tot het 

Registergoed die tot stand komt door de Gunning welke tevens omvat een 

koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 BW; 

- Koopsom 

 de som van de Inzetsom en het Afmijnbedrag waarvoor door de Verkoper wordt gegund 
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ofwel de koopsom van een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 BW. 

De Veiling. 

Artikel 4. 

In afwijking van de AVVI 2015 komt artikel 4 lid 2 AVVI 2015 te luiden als volgt: 

2.  De Veiling vindt plaats in twee fasen: 

  de eerste fase: de lnzet bij Opbod vangt aan op dinsdag acht augustus tweeduizend 

zeventien vanaf veertien uur; 

  de tweede fase: de Afslag bij Afmijning vindt aansluitend aan de Inzet plaats. 

 Voor het exacte tijdstip waarop het Registergoed wordt geveild wordt verwezen naar de 

Website. 

 De Koopsom is gelijk aan de som van de Inzetsom en het Afmijnbedrag. Wordt niet 

gemijnd, dan is de Koopsom gelijk aan de Inzetsom. 

3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 AVVI 2015 is het uitbrengen van een 

Bieding alleen mogelijk gedurende de Veilingperiode en wel met inachtneming van het 

Biedprotocol, doch uitsluitend via de door BOG Auctions B.V., zijnde het Veilinghuis, 

beheerde elektronische omgeving, ontsloten door de Website, zijnde www.bog-

auctions.com. 

Het Bod. 

Artikel 5. 

In afwijking van de AVVI 2015 komt artikel 5 lid 7 AVVI 2015 te luiden als volgt: 

7. De Inzet wordt automatisch met twee (2) minuten verlengd indien er in de laatste drie (3) 

minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt gedaan met dien verstande dat 

de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 

4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt. 

Inzetpremie. 

Artikel 7. 

De inzetpremie (plok) (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting) bedraagt een procent 

(1%) van de Inzetsom. De inzetpremie wordt bij de Verkoper in rekening gebracht. 

Bieden voor een ander. 

Artikel 8. 

Overeenkomstig het in artikel 8 lid 3 AVVI 2015 bepaalde, heeft een Bieder het recht te 

verklaren dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring 

dient voor de betaling van de Koopsom, doch uiterlijk zes (6) werkdagen na Gunning, door de 

Bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan. 

De Verkoper heeft het recht de Volmachtgever te accepteren, of zulks ter uitsluitende 

beoordeling van de Verkoper, niet te accepteren. Een Bieder is aan zijn Bod gebonden ook als 

http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/


 

 

 

5 

hij verklaart niet voor zichzelf te hebben geboden. 

Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting. 

Artikel 9. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf (5) 

werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben 

gegund. 

Belasting en kosten. 

Artikel 10. 

In afwijking van en aanvulling op het bepaalde in artikel 10 AVVI 2015 komen voor rekening van 

de Koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de 

navolgende kosten: 

- het honorarium van de Veilingnotaris; 

- de kosten van de - eventuele - akte de command; 

- het kadastrale recht (inschrijven veilingakten); 

- de kadastrale recherches; 

- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn. 

Voor een nadere specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website, zijnde www.bog-

auctions.com. 

Eventuele achterstallige zakelijke lasten zijn slechts voor rekening van Koper voorzover zij op 

het Registergoed kunnen worden verhaald. 

Fiscale behandeling 

i. Overdrachtsbelasting 

In de Akte van Levering is het volgende opgenomen, woordelijk luidend als volgt: 

 "8. Overdrachtsbelasting, kadastertarief en kosten. 

  1. De overdrachtsbelasting, het kadastraal tarief, notariskosten en overige aan de 

levering van het gekochte verbonden kosten, zijn voor rekening van koper. 

  2. Koper doet bij deze een beroep op het bepaalde in artikel 15 lid 1 letter q 

van de Wet op de belastingen van rechtsverkeer en verklaart zich er mee 

bekend dat dit met zich meebrengt dat het verkochte ten minste tien jaren 

na de verkrijging, derhalve tenminste tien jaren ná heden, bedrijfsmatig en 

ten behoeve van de landbouw dient te worden geëxploiteerd, bij gebreke 

waarvan hij (en - ingeval van tussentijdse doorlevering - zijn 

rechtsopvolger(s) onder bijzondere titel) ten aanzien van de 

verschuldigdheid van de overdrachtsbelasting, alsnog aangifte dient te 

doen bij de Belastingdienst. Door het karakter van de vrijstelling onder 

voorwaarden ontstaat - naar het inzicht per heden - de belastingschuld 

http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
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eerst op het moment dat niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan. 

   Krachtens artikel 19 lid 3 Algemene wet inzake rijksbelastingen moet de 

belastingschuld binnen één maand na het ontstaan daarvan worden 

betaald. Heeft de belastingplichtige geen uitnodiging ontvangen tot het 

doen van een aangifte, dan moet hij vóór het tijdstip waarop de belasting 

moet worden betaald de Belastingdienst om een dergelijke uitnodiging 

verzoeken. Er kan altijd een naheffingsaanslag worden opgelegd. 

  3. Van het voorschreven beroep is uitgezonderd de aan het opstal met onder- 

en bijgelegen grond, aanwezig op het kadastrale perceel met het nummer 

8836 toegekende waarde ad zes honderd dertig duizend euro (€ 630.000,00), 

zodat aan de voet van deze akte op grond daarvan een aangifte van de 

overdrachtsbelasting wordt gedaan, berekend over de laatstgenoemde 

som. 

  4. De waarde van de eerder omschreven nabetaling wordt per vandaag door 

koper geschat op vijftig procent (50 %), welk percentage is vastgesteld aan 

de hand van de van derden verkregen inschatting van de mogelijkheid tot 

bebouwen/herontwikkelen van het gekochte en de daaraan (thans naar 

verwachting) te koppelen termijn." 

 Overdrachtsbelasting ter zake van de verkrijging van het Registergoed komt volledig voor 

rekening en risico van Koper en Koper zal, voorzover geen beroep gedaan kan worden op 

het bepaalde in artikel 15 lid 1 letter q van de Wet Belastingen van Rechtsverkeer, de 

betreffende overdrachtsbelasting terzake van het Registergoed voldoen. 

ii. Omzetbelasting 

 Ter zake van de levering van het Registergoed is geen omzetbelasting verschuldigd. 

Indien omzetbelasting verschuldigd is, is deze niet in het bod begrepen. 

 Waar in dit lid wordt gesproken van "levering" wordt uitsluitend bedoeld de relevante 

levering in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 1968. 

Met het uitbrengen van een bieding stemt de Koper in de veiling expliciet in met de hiervoor 

beschreven fiscale behandeling en de daarmee verband houdende verplichtingen en gevolgen. 

In de onderhavige veilingvoorwaarden komen vrijwaringen jegens Verkoper en verklaringen 

jegens Verkoper voor. Door het uitbrengen van een bod verklaart Koper expliciet de in de 

veilingvoorwaarden genoemde vrijwaringen aan Verkoper te verlenen en bedoelde verklaringen 

of te leggen. 

Tijdstip van betaling. 

Artikel 11. 

In afwijking van de AVVI 2015 komt artikel 11 lid 1 AVVI 2015 te luiden als volgt: 
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1. De Koper dient: 

 a. de waarborgsom bedoeld in artikel 13 lid 1 AVVI 2015 uiterlijk drie (3) werkdagen na 

de Gunning te voldoen op de Kwaliteitsrekening; 

 b. de Koopsom en de overige in artikel 10 AVVI 2015 bedoelde kosten, belastingen en 

lasten uiterlijk op negentien september tweeduizend zeventien te voldoen op de 

Kwaliteitsrekening. 

 Aan Koper wordt slechts uitstel verleend indien de Verkoper schriftelijk aan de 

Veilingnotaris heeft verklaard dat het bedoelde bedrag niet behoeft te worden gestort 

binnen de daarvoor gestelde termijnen. 

 De hiervoor vermelde betalingen dienen tijdig te worden voldaan door storting op de 

Kwaliteitsrekening van de Veilingnotaris, in goed gangbaar geld, welke betaling en 

onderberustingstelling van gelden tevens inhoudt machtiging aan de Veilingnotaris, het 

aldus ontvangene uit te keren aan wie zulks behoort. 

 De verplichtingen tot betaling van de Koopsom en tot Levering van het Registergoed, 

indien een afkoelingsperiode wordt afgekondigd als bedoeld in de Faillissementswet 

worden 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. 

 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, wordt 

opgeschort tot vijf (5) 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. 

 Verkoper heeft het recht de Koopovereenkomst te ontbinden indien 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. 

In afwijking van artikel 11 lid 2 AVVI 2015 geldt: 

2. Indien de Veiling na de Inzet wordt ingetrokken, indien Verkoper niet tot Gunning overgaat 

of indien de Koopovereenkomst wordt ontbonden heeft de Inzetter geen recht op de in 
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artikel 7 AVVI 2015 bedoelde inzetpremie. 

Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen. 

Artikel 16. 

Voor zover aan de Verkoper bekend, alsmede voor zover blijkt uit de informatie verstrekt door 

de Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers geldt het onderstaande ten aanzien van 

de bijzondere lasten en beperkingen. 

Verkoper staat er niet voor in dat deze informatie juist is en geeft geen enkele garantie en 

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed 

meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft. 

a. Aanschrijvingen 

 Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster 

en de Openbare Registers de dato achtentwintig juni tweeduizend zeventien blijkt dat er 

geen (voor-)aanschrijvingen bekend zijn ten aanzien van het Registergoed. 

b. Publiekrechtelijke beperkingen 

 Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster 

en de Openbare Registers de dato achtentwintig juni tweeduizend zeventien is het 

Registergoed niet belast met (een) publiekrechtelijke beperking(en). 

c. Zakelijke rechten (opstalrechten, belemmeringenwet privaatrecht, et cetera) 

 Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster 

en de Openbare Registers de dato achtentwintig juni tweeduizend zeventien is het 

Registergoed niet belast met zakelijke rechten. 

d. Bijzondere lasten en beperkingen 

 Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit 

feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen 

onderzoek, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van 

hem verlangd mag worden. 

 Voor wat betreft de bekende lasten en beperkingen wordt verwezen naar de Akte van 

Levering, waarin woordelijk staat vermeld: 

 "11. Additionele betaling 

 1.  Met betrekking tot de overeengekomen voorwaardelijke nabetaling wordt ten deze 

verwezen naar de aan deze akte gehechte koopovereenkomst waarin "het gekochte" 

wordt aangeduid als "het verkochte" en woordelijk is vermeld: (begin citaat) 

  "b. de betaling van de additionele betaling vindt plaats als volgt: 

   bij verkoop en levering van het verkochte door koper, danwel bij het verkrijgen 

van de (eerste) bouwvergunning: 

   indien levering danwel het verkrijgen van de (eerste) bouwvergunning plaatsvindt 
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uiterlijk 31 december 2001, elf miljoen gulden (ƒ 11.000.000,--), 

  of indien levering danwel het verkrijgen van de (eerste) bouwvergunning plaatsvindt 

na 31 december 2001 doch uiterlijk op 31 december 2002, elf miljoen 

vijfhonderdduizend gulden (ƒ 11.500.000,--), 

  of indien levering danwel het verkrijgen van de (eerste) bouwvergunning plaatsvindt 

na 31 december 2002 doch uiterlijk op 31 december 2003, twaalf miljoen gulden 

(ƒ 12.000.000,00), 

  of indien levering danwel het verkrijgen van de (eerste) bouwvergunning plaatsvindt 

na 31 december 2003 doch uiterlijk op 31 december 2004, 

   twaalf miljoen vijfhonderdduizend gulden (ƒ 12.500.000,00), 

  of indien levering danwel het verkrijgen van de (eerste) bouwvergunning plaatsvindt 

na 31 december 2004, dertien miljoen gulden (ƒ 13.000.000,00), 

  c. de betaling van de sloopkosten en de bewerkingshandelingen vindt plaats ter 

gelegenheid van de juridische levering. 

  2. De betaling van de basiskoopprijs en de additionele betaling en de overige 

kosten, rechten en belastingen vindt plaats via het kantoor van de notaris door 

creditering van de bank- en/of girorekening(en) van de notaris per valuta van die 

dag. 

  3. Uitbetaling zal eerst plaatsvinden, zodra de notaris uit onderzoek bij de openbare 

registers is gebleken, dat de overdracht is geschied zonder inschrijvingen die bij 

het verlijden van de akte van levering niet bekend waren. Verkoper is ermee 

bekend dat, in verband met dit onderzoek, tussen de dag van het ondertekenen 

en het uitbetaling één of meer werkdagen verstrijken.” 

  (einde citaat) 

  Aanvullend is door partijen overeengekomen dat -alvorens er sprake zal zijn van enige 

uitbetaling van de nabetaling, het registergoed, waarvoor de nabetaling geldt, door en 

voor rekening van de verkoper fysiek dient te zijn bewerkt (sloop en overige 

handelingen) waardoor er sprake is van een fiscaal bouwterrein als bedoeld in artikel 

11 van de Wet op de Omzetbelasting, waarbij minimaal aan de thans in de wet 

gehanteerde normen als thans omschreven onder lid 4 van genoemd artikel 11 

(uitgezonderd het bepaalde onder 4.d.) dient te zijn voldaan. 

 2. Ter voldoening aan hetgeen hiervoor is geciteerd uit de koopovereenkomst verklaren 

verkoper en koper het hiervoor geciteerde bij deze te vestigen als (een) kwalitatieve 

verplichting(en) ex 6:252 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van verkoper en 

ten laste van het gekochte, waartoe domicilie wordt gekozen ten woonhuize van 

verkoper. 
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  Mocht deze kwalificatie als kwalitatieve verplichting ex artikel 6:252 Burgerlijk 

Wetboek niet toepasbaar blijken te zijn of rechtens de kwalificatie van kwalitatieve 

verplichting blijken te missen, dan wordt het in gemeld citaat bepaalde geacht (ook) 

(een) kettingbeding(en) te zijn, opgelegd door verkoper en aanvaard door koper en 

door te leggen als hiervoor omschreven en bedoeld, bij overtreding waarvan een 

boete wordt verbeurd, gelijk aan het bedrag van de hoogste additionele nabetaling. 

 3. Van de additionele nabetaling is uitgezonderd de thans nog onbekende oppervlakte, 

deel uitmakend van het gekochte, welke door koper in het kader van het aanleggen 

van infrastructurele werken, ter ontsluiting van de toekomstige ontwikkeling van het 

gekochte en haar omgeving, dient te worden vervreemd aan Rijkswaterstaat zodat het 

alhier bedoelde te verkopen gedeelte geacht wordt noch te vallen onder de 

kwalitatieve verplichting noch onder het kettingbeding. 

 4. Tot meerdere zekerheid van de nakomingsverplichting van de voorwaardelijke 

nabetaling verbindt de koper zich om direct op de onderhavige akte volgend een recht 

van hypotheek te verlenen aan verkoper ten bedrage van VIJF MILJOEN ACHT 

HONDERD NEGEN EN NEGENTIG DUIZEND EEN HONDERD TWEE EN VEERTIG 

EURO EN EEN EN TACHTIG EUROCENT (€ 5.899.142,81) (zijnde dertien miljoen 

gulden (ƒ 13.000.000,00)), exclusief de bij hypotheken gebruikelijke opslag ex artikel 

3:263 van het Burgerlijk Wetboek onder de gebruikelijke voorwaarden en bedingen 

zoals die zijn weergegeven in het door partijen inmiddels accoord bevonden ontwerp 

van de betreffende akte, waarvan een kopie aan de onderhavige akte wordt gehecht; 

de kosten van deze hypotheekakte als ook die van de kadastrale verwerking van die 

akte zijn geheel voor rekening van de verkoper. 

 5. De verkoper verbindt zich jegens de koper en diens rechtsopvolgers om: 

  - het onder 3 bedoelde gedeelte onvoorwaardelijk uit de hypotheek – zonder enige 

betaling, hoe ook genaamd - te ontslaan indien en zodra aan hem door middel 

van overlegging van de ontwerpakte van levering wordt aangetoond welk deel 

van het gekochte wordt overgedragen; bij deze geeft hij een onherroepelijke 

volmacht aan elke medewerker van de instrumenterend notaris, met de macht 

van substitutie, om voor en namens hem mee te werken aan het passeren van de 

(notariële) akte van gedeeltelijke doorhaling hypotheek "om niet" tot de 

oppervlakte, volkomen gelijk aan de grootte van de oppervlakte als hiervoor 

onder 3 bedoeld, onder de voorwaarde dat -alvorens het gedeeltelijk royement 

plaatsvindt- de betreffende notaris hem schriftelijk op de hoogte heeft gebracht 

van de volledige omschrijving van het uit de hypotheek te ontslagen registergoed; 

  - onvoorwaardelijk en per direct mee te werken aan een zogenaamde 
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rangwisseling indien en zodra er sprake is van een door koper casu quo diens 

rechtsopvolger ter financiering van het gekochte te verkrijgen lening casu quo 

krediet en te verstrekken recht van eerste hypotheek tot een maximaal bedrag 

van tien miljoen euro (€ 10.000.000,00), exclusief de door de betreffende 

geldgever gehanteerde opslag ex artikel 3:263 van het Burgerlijk Wetboek. Bij 

deze geeft verkoper een onherroepelijke volmacht aan elke medewerker van de 

instrumenterend notaris om voor en namens hem op de gebruikelijke wijze aan 

de alhier bedoelde rangwisseling mee te werken, onder de voorwaarde dat de 

verkoper tevoren, in het bezit is gesteld van de tekst van de hypotheekakte, 

waaruit de rangwisseling blijkt." 

 Voor zover in dit artikel bepalingen, verplichtingen, lasten en/of beperkingen voorkomen, 

waarvan Verkoper verplicht is deze aan Koper op te leggen, worden - voor zover mogelijk - 

die verplichtingen, lasten en/of beperkingen bij de levering aan Koper opgelegd. 

e. Milieu 

 De Koper aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke 

levering blijkt te bevinden. 

 Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 staat de Verkoper niet in voor de 

afwezigheid van materiele gebreken in of aan het Registergoed, waaronder mede 

begrepen eventuele verontreiniging van de bodem en het grondwater behorende tot het 

Registergoed. Onder materiële gebreken in of aan het Registergoed wordt begrepen de 

aanwezigheid van materialen die (bij verwijdering) schadelijk kunnen zijn voor milieu of de 

volksgezondheid of die kunnen worden beschouwd als chemisch afval, waaronder 

begrepen asbesthoudende materialen. De eventuele aanwezigheid van materiele 

gebreken in of aan het Registergoed komt voor rekening en risico van de Koper. 

f. Bestemming 

 Wat betreft het bestemmingsplan wordt verwezen naar: 

 1.  het vigerend bestemmingsplan "Badhoevedorp Lijnden-Oost", vastgesteld door de 

raad van de gemeente Haarlemmermeer bij besluit op vier juli tweeduizend dertien, en 

gewijzigd ten gevolge van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State op twee april tweeduizend veertien; 

 2. het vigerend bestemmingsplan "Badhoevedorp Lijnden Oost 1e herziening", 

vastgesteld door de raad van de gemeente Haarlemmermeer bij besluit op zeventien 

maart tweeduizend zestien; en 

 3. het ontwerpbestemmingsplan “Badhoevedorp Lijnden Oost Quatrebas” dat bij besluit 

op tweeëntwintig november tweeduizend zestien door het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer is vastgesteld en ter inzage is 
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gelegd. 

 Voor meer informatie over het bestemmingsplan wordt verwezen naar de website 

www.ruimtelijkeplannen.nl. 

g. Energielabel 

 Verkoper verklaart niet over een energielabel te beschikken. 

h. Roerende zaken 

 De in of op het Registergoed aanwezige roerende zaken, ter zake waarvan de Verkoper 

niet bevoegd is deze tezamen met het Registergoed volgens de voor hypotheek geldende 

regels te executeren, zijn niet in de verkoop en Levering begrepen. 

i. Verrekening baten, lasten, huren en waarborgsommen 

 De baten en lasten zijn vanaf de betaling van de Koopsom en het overige verschuldigde 

voor rekening van de Koper. 

 De Verkoper is niet aansprakelijk voor verrekening van lasten, belastingen, (eventuele) 

huren of waarborgsommen. 

Aflevering. 

Artikel 20. 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 20 lid 1 AVVI 2015 geldt: 

1. De Aflevering van het Registergoed vindt plaats uiterlijk op negentien september 

tweeduizend zeventien, zulks met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 11 AVVI 

2015 is bepaald. 

Overeenkomstig artikel 20 lid 4 AVVI 2015 geldt: 

4. Het Registergoed wordt afgeleverd in de feitelijke toestand waarin het zich op het moment 

van Aflevering blijkt te bevinden. 

 Het risico dat het Registergoed na Gunning, dan wel ingeval van onderhandse verkoop als 

bedoeld in artikel 3:268 lid 2 BW, vanaf het moment dat de voorzieningenrechter de 

koopovereenkomst heeft goedgekeurd, geheel of gedeeltelijk, tenietgaat, wordt beschadigd 

of anderszins in waarde daalt komt, ongeacht de oorzaak, voor rekening van de Koper. De 

gevolgen in geval van gebreken bij de Aflevering die niet het gevolg zijn van een 

toerekenbare tekortkoming van de Verkoper zijn volledig voor rekening van de Koper. 

Huur en gebruik. 

Artikel 22. 

In overeenstemming met en/of aanvulling op artikel 22 AVVI 2015 geldt het volgende: 

Verkoper heeft voor zover mogelijk onderzoek verricht naar de gebruikssituatie van het 

Registergoed en voor zover bekend bij Verkoper is het Registergoed thans niet verhuurd, 

verpacht en/of in gebruik bij derden. 

Verwezen wordt naar voormelde Akte van Levering, waarin is vermeld dat sprake is van een 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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jachtrecht. 

De Verkoper en de Veilingnotaris staan niet in voor vorenstaande informatie, en de gevolgen 

van het vorenstaande zijn geheel voor rekening en risico van de Koper. 

DIVERSEN 

Garanties, verkoop op "as is, where is" basis 

De Koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is" 

principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische 

en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de Koper heeft ter zake van deze 

staat van het Registergoed geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoper dan 

wel de Veilingnotaris. 

In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoper en de Veilingnotaris geen garantie en 

aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het 

Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft. 

Onderhandse biedingen 

Tot veertien (14) dagen voor de openbare verkoop bepaalde dag, derhalve tot maandag 

vierentwintig juli tweeduizend zeventien tot vierentwintig uur (24:00 uur) kan, onvoorwaardelijk, 

zonder voorbehoud, op het Registergoed worden geboden bij een aan de notaris gerichte 

schriftelijke verklaring. 

De AVVI 2015 en de Bijzondere Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de onderhandse 

bieding. 

Hiervoor dient het biedformulier "onderhandse biedingen" zoals te vinden op de Website, zijnde 

www.bog-auctions.com te worden gebruikt. 

Door acceptatie door de Verkoper van een onderhandse bieding komt een Koopovereenkomst 

als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 BW tot stand. 

Verkoper en Koper zullen zich inspannen bedoelde Koopovereenkomst binnen de in artikel 548 

lid 1 Rv bedoelde termijn, zijnde een (1) week voor de voor de openbare verkoop bepaalde dag, 

ter goedkeuring voor te leggen aan de voorzieningenrechter. 

Koper is gehouden de waarborgsom als bedoeld in artikel 13 AVVI 2015 voor het indienen van 

het verzoekschrift bij de rechtbank te voldoen op de Kwaliteitsrekening. Een onderhandse 

bieding ex artikel 547 Rv wordt geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en 

voorwaarden zoals opgenomen in de modelkoopovereenkomst, die is op te vragen bij de 

Veilingnotaris. 

http://www.bog-auctions.com/

