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EXECUTORIALE VERKOOP

LOCATIE & OBJECT
Het object (voormalig politiebureau) is gelegen in het noorden van Lichtenvoorde in een woonwijk.
De propositie is goed bereikbaar, via de N18 is de A18 snel bereikbaar (Zevenaar/Enschede).
Binnen enkele minuten rijden is het centrum van Lichtenvoorde te bereiken.
Het object wordt leeg en ontruimd opgeleverd. Het pand is gebouwd in 1968 en behelst een totale
verhuurbare vloeroppervlakte van 368 m2. Het pand heeft een begane grond (304 m2 v.v.o.) en
een eerste verdieping (116 m2 v.v.o.). Parkeren mogelijk op eigen terrein en de openbare weg
(gratis).
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FACTSHEET
KADASTRALE INFORMATIE
Adres

Schatergstraat 3, Lichtenvoorde

Kadastrale gemeente

LICHTENVOORDE

Sectie en Complexaanduiding

G 7677

Eigendomssituatie

Volle eigendom

Bron: Kadaster en BAG Viewer

OVERIGE INFORMATIE
Bestemmingsplan

Maatschappelijk
Bestemmingsplan “Woonwijken
Lichtenvoorde”
Bron: ruimtelijkeplannen.nl

Bouwjaar

1968

Opleveringsniveau

“as is, where is”, met alle daarbij
behorende rechten en aanspraken,
bekende en onbekende, zichtbare
en onzichtbare gebreken, heersende
en lijdende erfdienstbaarheden,
kwalitatieve rechten, en vrij van
hypotheken, beslagen en
inschrijvingen daarvan. Bovendien
aanvaardt Koper de feitelijke
omstandigheden van het object met
betrekking tot de constructie, de
gebruikte materialen, waaronder
eventueel asbest, eventuele
bodemverontreiniging, de toestand
van technische installaties en
dergelijke.

3. PROCESBESCHRIJVING
TOEGANG DATAROOM

AANMELDEN BOG-AUCTIONS

Wilt u toegang tot de dataroom dan kunt u een e-mail sturen naar
ellen.coule@cbre.com.

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 BOG-Auctions.com

Alvorens wij u toegang tot de dataroom mogen verschaffen dient u
het Procesdocument te ondertekenen en aan ons te retourneren. U
kunt dit document opvragen via de mail: ellen.coule@cbre.com.

PROJECTNOTARIS
Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn Avocaten en Notarissen

VEILING
Datum veiling
6 september 2018 om 11:30 uur.

Mr. R. Spit
Bezuidenhoutseweg 57
2594 AC Den Haag
Telefoon: +31 70 515 30 00

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

Bezichtigingsdatum

Voor het inplannen van een bezichtiging kunt u contact opnemen met
CBRE. Bezichtigingen zijn uitsluitend op afspraak.

E-mail: ra.spit@pelsrijcken.nl

4. DISCLAIMER
CBRE B.V. (“CBRE”) is door de “Verkoper” aangesteld als haar
exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande verkoop van het
onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de Schatbergstraat 3 te
Lichtenvoorde (de “Transactie”). CBRE is door de Verkoper
geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de
Verkoper, om namens de verkoper 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 Verkoper
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
Verkoper 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 Verkoper 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 Verkoper, 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 Verkoper 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.

4. CONTACTGEGEVENS

CBRE B.V.
Gustav Mahlerlaan 405
1082 MK Amsterdam
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dhr. R. Erkelens

mevr. E. Coule

E roy.erkelens@cbre.com

E ellen.coule@cbre.com

T +31 20 62 62 691

T +31 20 62 62 691

