
Woonboerderij “Zeldenrust”

ca. 34.625 m² weiland

Landelijk gelegen

Dr. Welfferweg 59 | Westbroek 
 

Veiling



Kadastrale gegevens 

Gemeente   : Maartensdijk
Sectie   : N 
Nummer   : 347, 202 
Grootte   : 4.160 m², 34.625 m² 
Volledig eigendom 
 
Gemeente   : Maartensdijk
Sectie   : N 
Nummer   : 2270, 2260 
Grootte   : 19 m², 13 m² 
Recht van opstal 
 

Dr. Welfferweg 59 | Westbroek

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: CFV

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 15 mei 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Namens opdrachtgever zal Molenbeek Makelaars samen met BOG Auctions de veiling van de percelen aan 
de Dr. Welfferweg 59 te Westbroek begeleiden. De veiling heeft betrekking op 4 percelen te weten een woon-
boerderij genaamd “Zeldenrust” welke bestaat uit een woonhuis met schuren, erf, tuin en weiland, plaatselijk 
bekend Dr. Welfferweg 59, kadastraal bekend gemeente Maartensdijk Sectie N nummer 347, groot 4.160 m² en 
nummer 202, groot 34.625 m². 

Het recht van opstal tot het in eigendom hebben (onderhouden), beheren en zonodig vernieuwen van een 
infrastructureel werk inschulief toebehoren op een perceel grond, gelegen nabij en tegenover Dr. Welfferweg 
59 te Westbroek. Kadastraal bekend gemeente Maartensdijk sectie N, nummer 2270, groot 19 m² en nummer 
2260, groot 13 m². 



Veilingsvoorwaarden

De woonboerderij Dr. Welfferweg 59 te Westbroek zal via veiling worden verkocht. De veiling vindt plaats via 
de website van BOG Auctions. De veiling (inzet en afslag) zal op 7 september 2018 vanaf 11.00 uur online via 
BOG Auctions plaatsvinden. 
 
Tot en met 23 augustus heeft u de mogelijkheid om schriftelijk een onderhandse bieding uit te brengen. Dit is 
alleen mogelijk op de percelen gemeente Maartensdijk, sectie N, nummer 347 en nummer 202. Voor de  
percelen gemeente Maartensdijk, sectie N, nummer 2260 en nummer 2270 kunnen geen onderhandse biedin-
gen worden uitgebracht aangezien het een beslagexecutie betreft.  
 
Het is niet mogelijk om het object te bezichtigen.  
 
De gunning zal uiterlijk 14 september 2018 zijn. Binnen drie werkdagen na gunning dient koper een storting van 
10 % waarborgsom of een bankgarantie te stellen. Daarnaast dient er ook een storting van 10% voor de veiling-
kosten plaats te vinden. 

De uiterste betaaldatum en daarmee de levering zal op 5 oktober 2018 zijn.  
 
Van het object is beperkte informatie beschikbaar. Deze informatie kunt u vinden in de daarvoor opgestelde 
dataroom. Voor toegang tot de dataroom verzoeken wij u een e-mail te sturen aan utrecht@molenbeek.nl.



Uw makelaar
 Coen Vermeij MRICS RT RM | mr. Hugo Dangremond

06 53 48 11 98 | 06 37 43 96 17 
 

Emmalaan 39 | 3581 HP Utrecht
utrecht@molenbeek.nl

                   molenbeek.nl | 030 256 88 11 
 
Disclaimer 
Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door opdrachtgever. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.


