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MLA\THO\00368098-000030\2105952 

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE 

(Westblaak 65, 3012 KE Rotterdam, Parkstraat 31,33, 35, 2514 JD 's-Gravenhage, Van 

Ostadestraat 97, 1072 ST Amsterdam, Arena Boulevard 131, 133, 129, 1101 DM 

Amsterdam)  

Definities. 

Artikel 1. 

In deze akte wordt verstaan onder: 

- Aflevering: 

de inbezitstelling van het Registergoed aan de Koper; 

- Afmijnbedrag: 

het bedrag waarop bij de Afslag wordt afgemijnd; 

- Afmijning: 

het door een Bieder afmijnen tijdens de Afslag; 

- Afslag: 

De fase van de Veiling, waarin kan worden afgemijnd; 

- Algemene Veilingvoorwaarden: 

de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015, vastgesteld door de stichting: 

Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, statutair 

gevestigd te Amsterdam, met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: 

57252106 en opgenomen in een akte op eenendertig december tweeduizend veertien voor 

mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, verleden, van welke akte een afschrift is 

ingeschreven in register Hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare 

registers voor registergoederen op diezelfde dag in deel 65530 nummer 153; 

- Bieder:  

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

Afmijning; 

- diegene die een Bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering uitbrengt; 

- Bieding: 

- het uitbrengen van een Bod op de Veiling; of 

- het doen van een bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering; 

- Biedprotocol: 
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de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de Algemene 

Veilingvoorwaarden en de in onderhavige akte vast te stellen bijzondere 

veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Bieder zich dient te 

registreren, de wijze waarop de Bieding dient te worden uitgebracht en hoe de Bieder en/of 

de Biedingen worden gecontroleerd en alle overige op de website vermelde uitleg over de 

Veiling en het doen van Biedingen; 

- Bijzondere Veilingvoorwaarden: 

de in onderhavige akte, door de Veilingnotaris vast te stellen voorwaarden, waaronder de 

Veiling zal plaatsvinden, in welke akte de Algemene Veilingvoorwaarden van toepassing 

worden verklaard en de afwijkingen op de Algemene Veilingvoorwaarden worden 

gespecificeerd; 

- Bod: 

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

Opbod, hetzij bij Afmijning; 

- Definitieve Eindtijd: 

het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet overeenkomstig artikel 5 lid 7 moet 

zijn geëindigd; 

- Eindtijd: 

het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging overeenkomstig artikel 5 lid 7; 

- Eigenaar: 

Enzovoort; 

- Gegadigde: 

degene die zich conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden wil registreren en 

die, ingeval van een natuurlijk persoon, ten minste achttien (18) jaar is; 

- Geregistreerde: 

een Gegadigde die zich conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft 

geregistreerd; 

- 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;  

- dan wel in geval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk 

Wetboek: de enkele acceptatie door Verkoper van een bod als bedoeld in artikel 547 

lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waardoor een koopovereenkomst als 

bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek tot stand komt; 

- Hoogste Bieder: 

degene die het hoogste Bod op de Veiling heeft uitgebracht; 

- Hypotheek: 
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Enzovoort; 

- Inzet: 

de fase van de Veiling, waarin bij Opbod kan worden geboden; 

- Inzetsom: 

het hoogste bij de Inzet uitgebrachte en als zodanig erkende Bod;  

- Inzetter: 

degene die bij de Inzet het hoogste en als zodanig erkende Bod heeft gedaan; 

- Koopovereenkomst: 

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

Registergoed die tot stand komt door de Gunning;  

- Koopsom: 

- de som van de Inzetsom en het Afmijnbedrag waarvoor door de Verkoper wordt 

gegund; ofwel 

- de koopsom van een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk 

Wetboek; 

- Koper: 

degene waarmee de Koopovereenkomst tot stand is gekomen; 

- Kwaliteitsrekening: 

de in artikel 25 van de Wet op het notarisambt bedoelde bijzondere rekening ten name van 

de hierna te noemen Veilingnotaris dan wel de vennootschap waarin hij/zij met meer 

notarissen samenwerkt; 

- Levering: 

de rechtshandeling die nodig is om de Koper eigenaar of gerechtigde te doen worden 

van/tot het Registergoed; 

- Notariële Verklaring van Betaling: 

de notariële akte waarin ofwel door de Veilingnotaris wordt verklaard dat de Koopsom en 

al het overig door de Koper verschuldigde, is ontvangen; 

- Opbod: 

het door een Bieder uitbrengen van een hoger Bod tijdens de Inzet; 

- Objectinformatie: 

de via de Website of via andere websites waarnaar in de Website gelinkt wordt, 

beschikbaar gestelde informatie met betrekking tot het Registergoed, met inbegrip van alle 

aanvullingen en/of correcties daarop, ongeacht wanneer deze informatie en aanvullingen 

en/of correcties daarop beschikbaar zijn gesteld; 

- Pandrecht: 

het/de pandrecht als bedoeld in artikel 3:237 Burgerlijk Wetboek op de Roerende Zaken tot 

waarborg van dezelfde vordering(en) tot zekerheid waarvoor de Hypotheek is gevestigd; 

- Platformnotaris: 
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de notaris die: 

-  na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de Biedingen bevestigt, voor zover 

deze zijn gedaan met gebruikmaking van de door het Veilinghuis ingerichte  

elektronische omgeving, die voor de Geregistreerden en de Veilingnotaris 

toegankelijk is via de Website; 

-  controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die 

elektronische omgeving casu quo de Website hebben voorgedaan, waaronder 

begrepen doch niet beperkt eventuele schending van geheimhouding; 

- Registergoed: 

Rotterdam 

het appartementsrecht kadastraal bekend als gemeente Rotterdam, 4e afdeling, sectie 

AG, complexaanduiding 2161, appartementsindex 2, rechtgevende op: 

(i) het vierenveertig/éénenzestigste (44/61e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap 

bestaande uit het perceel grond met het daarop gevestigde appartementencomplex, 

bestaande uit kantoren en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Westblaak 65 en 

67, Boomgaardhof 12 en Karel Doormanstraat 505 in Rotterdam, ten tijde van de 

splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Rotterdam, sectie 

AG, nummer 1233, groot vijf are en vijfenveertig centiare (5a 45ca); en 

(ii) het uitsluitend gebruik van het hotel, restaurant en/of de café ruimten 

(horecaruimten) met verdere aanhorigheden, gelegen op de begane grond, eerste, 

tweede, derde, vierde, vijfde en zesde verdieping van het hiervoor genoemde 

appartementencomplex, plaatselijk bekend Westblaak 65, 3012 KE Rotterdam; 

hierna ook te noemen: "Rotterdam Registergoed". 

Den Haag 

(i) het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie E, 

nummer 3674, appartementsindex 1, bestaande uit: 

 - het vijfentachtig/eenhonderd (85/100) onverdeeld aandeel in de gemeenschap (de 

"Gemeenschap") bestaande uit het perceel grond met het daarop gevestigde 

appartementencomplex ("Appartementencomplex"), bestaande uit een hotel, 

parkeerplaatsen en verder toebehoren, plaatselijk bekend Parkstraat 31, 33 en 35, 

2514 JD 's-Gravenhage en Kazernestraat 10, 2514 CT in 's-Gravenhage, ten tijde 

van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente 's-

Gravenhage, sectie E, nummer 3263, groot zeven are en negenendertig centiare 

(7a 39ca); en 

 - het uitsluitend gebruik van het hotel met verder toe- en aanbehoren, gelegen op 

de begane grond en de eerste tot en met vijfde verdieping van het 

Appartementencomplex met buitenplaatsen en ruimten gelegen in de kelder van 

het Appartementencomplex, plaatselijk bekend als Parkstraat 31, 33 en 35, 
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2514 JD in 's-Gravenhage; en 

(ii) de appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie E, 

nummer 3674, appartementsindices 3, 4, 5 en 6, elk, bestaande uit: 

 - het één/veertien (1/14) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het 

(onder)appartementsrecht kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie E, 

nummer 3674, appartementsindex 2, bestaande uit: 

  a) het vijftien/eenhonderd onverdeeld (15/100) onverdeeld aandeel in de 

Gemeenschap; en 

  b) het uitsluitend gebruik van veertien parkeerplaatsen gelegen in de kelder van 

het Appartementencomplex met hellingbaan gelegen op de begane grond  

met verder toe- en aanbehoren, plaatselijk bekend Kazernestraat 10, 2514 

CT in 's-Gravenhage; en 

 - het uitsluitende gebruik van een parkeerplaats gelegen in de kelder van het 

Appartementencomplex, plaatselijk bekend Kazernestraat (ongenummerd) in 

's-Gravenhage, 

hierna ook te noemen: "Den Haag Registergoed". 

Amsterdam (de Pijp)  

Het appartementsrecht kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie V, 

complexaanduiding 11799, appartementsindex 1, rechtgevende op: 

(i) het vier/vijfde (4/5) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het perceel 

grond met het daarop gevestigde appartementencomplex, bestaande uit een hotel en 

verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Ferdinand Bolstraat 125 en 127, 1072 LG 

Amsterdam en Van Ostadestraat 97, 1072 ST Amsterdam, ten tijde van de splitsing in 

appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie V, nummer 

9140, groot drie are en drieënnegentig centiare (3a 93ca);  

(ii) het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte gelegen in de kelder en de begane grond 

tot en met de vierde verdieping van het hiervoor genoemde appartementencomplex, 

plaatselijk bekend Van Ostadestraat 97, 1072 ST Amsterdam, 

hierna ook te noemen: "Amsterdam de Pijp Registergoed". 

Amsterdam (Arena)  

het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie M, 

complexaanduiding 629-A, appartementsindex 7, rechtgevende op: 

(i)  het driehonderd zeventig /eenduizendste (370/1.000) onverdeeld aandeel in het 

appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie M, 

complexaanduiding 629-A, appartementsindex 1, omvattende: 

 - het vierentwintig /honderdste (24/100) onverdeeld aandeel in de gemeenschap 

bestaande uit: 

  a) de voortdurende erfpacht, ingegaan op een april negentienhonderd 
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negenennegentig, waarvan de verplichting tot betaling van de canon is 

afgekocht tot en met eenendertig maart tweeduizend negenenveertig, van het 

perceel grond – in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam - 

met het daarop door of voor rekening van erfpachter te realiseren 

kantoorgebouw Oost, gelegen aan de Arena boulevard te Amsterdam, ten 

tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 

Weesperkarspel, sectie M, nummer 622 groot achtennegentig aren en zeven 

centiaren (98a 7ca); en 

  b) de voortdurende erfpacht, ingegaan op een april negentienhonderd 

negenennegentig, waarvan de verplichting tot betaling van de canon is 

afgekocht tot en met eenendertig maart tweeduizend negenenveertig, van het 

perceel grond - in eigendom toebehorend aan de gemeente Amsterdam - op 

welk perceel de erfpacht slechts recht geeft op het gebruik van de fly-over 

welke door of voor rekening van erfpachter wordt of is gerealiseerd boven 

het in dit sub (b) bedoelde kadastrale perceel, en van de grond, voor zover 

benodigd voor de constructieve delen van de hiervoor bedoelde fly-over, 

gelegen aan de Arena boulevard te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in 

appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Weesperkarspel, sectie 

M, nummer 621 groot negen aren en achtenzestig centiaren (9a 68ca); en 

 - het uitsluitend gebruik van kantoren met verder toe- en aanbehoren, gelegen op 

de begane grond en de eerste tot en met de vijfde verdieping van een 

kantoorgebouw, plaatselijk bekend te Amsterdam als Arena boulevard 81 tot en 

met 95, 117 tot en met 121 en 129 tot en met 133 (oneven nummers); en 

(ii) het uitsluitende gebruik van een hotel, groot drieduizend vijfendertig  

(3.035 m2) vierkante meter bruto vloeroppervlak, met toebehoren, gelegen op de 

begane grond en de eerste tot en met de vijfde verdieping van voormeld 

kantoorgebouw, plaatselijk bekend te Amsterdam als Arena boulevard 129 tot en 

met 133 (oneven nummers),

hierna ook te noemen: "Amsterdam Arena Registergoed". 

- Registratie: 

het conform artikel 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden vooraf aan de Veiling 

vastleggen van de (rechts-)persoonsgegevens van een Gegadigde inclusief diens geldige 

legitimatiebewijs; 

- Roerende Zaken: 

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

bevoegd is deze tezamen met het Registergoed volgens de voor de Hypotheek geldende 

regels te executeren; 

- Schuldenaar: 
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Enzovoort; 

- Schuldeiser: 

Enzovoort; 

- Termijn van Beraad: 

de periode gedurende welke de Verkoper zich kan beraden omtrent de Gunning; 

- Veiling: 

de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Roerende Zaken; 

- Veilinghuis: 

de rechtspersoon, die de Website beheert en/of de Veiling faciliteert zijnde BOG-Auctions 

B.V.; 

- Veilingnotaris: 

Mr. Maria Johanna Anna Laenen, notaris te Amsterdam, danwel haar waarnemer of 

associé,  

- Veilingperiode: 

de in onderhavige akte en/of op de Website bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet 

en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Geregistreerde een Bod kan 

uitbrengen; 

- Verkoper: 

Enzovoort; 

- Volmachtgever: 

degene namens wie de Bieder conform artikel 8 lid 2 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden volgens zijn verklaring heeft geboden; 

- Website: 

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

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

worden gebruikt. 

Vaststelling veilingvoorwaarden 

Artikel 6 

6.1 Algemene veilingvoorwaarden 

 De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij de Bijzondere 

Veilingvoorwaarden niet is afgeweken - onder de Algemene Veilingvoorwaarden. 

 De Algemene Veilingvoorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen 

te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen.  

 De Bieder casu quo Koper wordt geacht tevoren kennis te hebben genomen van de 

Algemene Veilingvoorwaarden en Bijzondere Veilingvoorwaarden en van het 

Biedprotocol. Door het doen van een Bieding verklaart Bieder dat hij elke bepaling 

van de Algemene Veilingvoorwaarden en Bijzondere Veilingvoorwaarden en van het 

https://www.bog-auctions.com/
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Biedprotocol heeft begrepen en dat hij met elke bepaling akkoord gaat en instemt. 

Voorts wordt de Bieder casu quo Koper geacht kennis te hebben genomen van alle 

andere informatie, die beschikbaar is gesteld op ondermeer de Website met betrekking 

tot het Registergoed en de wijze van bieden, dat hij de informatie en de inhoud 

voldoende begrepen heeft en hiermee akkoord is gegaan.  

6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden

 Met betrekking tot het Registergoed, de Roerende Zaken en de openbare verkoop 

daarvan gelden voorts in aanvulling op en in afwijking van de Algemene 

Veilingvoorwaarden nog de volgende Bijzondere Veilingvoorwaarden, welke voor 

zover van toepassing, boven de Algemene Veilingvoorwaarden prevaleren: 

De Veiling. 

 Artikel 4. 

 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden, 

is het uitbrengen van een Bieding alleen mogelijk gedurende de Veilingperiode en wel 

met inachtneming van het Biedprotocol, doch uitsluitend via de door het Veilinghuis, 

beheerde elektronische omgeving, ontsloten door de Website.

 Voor de Begintijd en Eindtijd van de Veilingperiode wordt verwezen naar de Website. 

 De Begintijd is op vier september tweeduizend achttien na veertien uur en dertig 

minuten (14:30 uur). 

 Onverwijld na de Inzet vindt de Afslag plaats. 

 De som van de Inzetsom en het Afmijnbedrag vormt de Koopsom. 

 Biedingen dienen te worden uitgebracht via de Website met inachtneming van het 

Biedprotocol. 

Het Bod. 

 Artikel 5. 

In afwijking van artikel 5 lid 7 van de Algemene Veilingvoorwaarden, wordt de Inzet 

automatisch verlengd met twee minuten, indien er in de laatste drie 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. 

 In aanvulling op artikel 7 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het navolgende. 

 De Inzetpremie als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Veilingvoorwaarden 

bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom met een maximum van 

vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) en wordt aan Koper in rekening gebracht. 

 Indien niet gegund wordt heeft de Inzetter geen recht op betaling van Inzetpremie. 

 De Bieder die na afloop van de termijn als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van 
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Burgerlijke Rechtsvordering de hoogste Bieding als bedoeld in artikel 547 lid 2 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering heeft gedaan, heeft geen recht op de 

Inzetpremie. 

 Bieden voor een ander. 

 Artikel 8. 

 Het recht van Bieder om overeenkomstig het in artikel 8  lid 2 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden bepaalde te verklaren dat hij een Bod namens een 

Volmachtgever heeft uitgebracht, wordt bij deze wegens compliance overwegingen 

nadrukkelijk uitgesloten. 

 Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting. 

 Artikel 9. 

 1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de Algemene 

   Veilingvoorwaarden eindigt de Termijn van Beraad vijf (5) werkdagen na de dag 

van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund. 

De Verkoper kan aan Gunning voorwaarden verbinden, zoals het storten van een 

waarborgsom voordat de Verkoper tot gunning zal overgaan. 

 2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden geldt het navolgende: 

  Ingeval de Koopovereenkomst met de Bieder aan wie gegund is door de 

Verkoper is ontbonden overeenkomstig het in artikel 23 lid 2 sub b bepaalde, 

heeft Verkoper het recht om te gunnen aan een andere Bieder. De andere Bieder 

is alleen dan gehouden aan zijn Bod indien hij binnen drie werkdagen na daartoe 

van Verkoper het verzoek te hebben ontvangen schriftelijk verklaart dat hij zijn 

Bod gestand doet. 

 3. In aanvulling op artikel 9 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het 

navolgende: 

  a. Een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk 

Wetboek komt tot stand onder de in artikel 517 lid 1 Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde voorwaarden, waaronder de 

ontbindende voorwaarden dat: 

   1. Verkoper niet binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering bedoelde termijn beschikt over een haar conveniërend 

taxatierapport ten aanzien van het Registergoed en/of de Roerende 

Zaken;  

   2. de Koopovereenkomst niet binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn ter goedkeuring is 

voorgelegd aan de voorzieningenrechter; 

   3. de voorzieningenrechter de Koopovereenkomst, nadat deze ter 
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goedkeuring aan hem is voorgelegd, niet goedkeurt overeenkomstig 

artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, bijvoorbeeld omdat de 

voorzieningenrechter overeenkomstig de laatste volzin van dat lid 

bepaalt dat de verkoop overeenkomstig een gunstiger aanbod zal 

geschieden; 

   4. levering van het Registergoed en de Roerende Zaken door Verkoper 

aan Koper, na verlening van de goedkeuring als bedoeld in artikel 

3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek van de voorzieningenrechter, niet kan 

plaatsvinden binnen een mogelijk door de curator van de Eigenaar 

gestelde termijn als bedoeld in artikel 58 Faillissementswet;    

   5. op een tijdstip van lossing op grond van artikel 3:269 Burgerlijk 

Wetboek mogelijk is, de in dat artikel bedoelde bedragen of een ander 

aan Verkoper conveniërend bedrag aan Verkoper worden voldaan; 

   6. een Nederlandse rechter in een (kort geding) procedure bepaalt dat de 

Verkoper niet bevoegd is om over te gaan tot Veiling van het 

Registergoed; 

   7. Koper niet tijdig en volledig voldoet aan de verplichting om, nadat hij 

van de Gunning op de hoogte is gesteld, en binnen de in artikel 548 lid 

1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, de 

waarborgsom bedoeld in artikel 13 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden heeft voldaan. 

  b. Een ontbindende voorwaarde bedoeld onder a.1, a.2, a.3, a.4 en a.5 wordt 

vervuld door het enkele feit dat de betreffende omstandigheid zich voordoet, 

met dien verstande dat Verkoper en Koper elkaar zullen informeren indien 

een desbetreffende ontbindende voorwaarde wordt vervuld. 

  c. Op de vervulling van de onder a.6 bedoelde ontbindende voorwaarde kan 

slechts een beroep worden gedaan door de Verkoper, mits: 

   - dit beroep schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail of faxbericht) is 

geschied; 

   - dit beroep is gericht aan Koper en Veilingnotaris; 

   - Veilingnotaris dit beroep voorafgaand aan de Levering ter uitvoering 

van de Koopovereenkomst ontvangen heeft; en 

   - Verkoper tevens de bescheiden overlegt waaruit van de vervulling van 

de ontbindende voorwaarde blijkt. 

  d. Op de vervulling van de onder a.7 bedoelde ontbindende voorwaarde kan 

slechts een beroep worden gedaan door Verkoper, mits: 

   - Veilingnotaris niet - nadat Koper van de Gunning op de hoogte is 

gesteld, en binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke 



- 11 -

Rechtsvordering bedoelde termijn, de waarborgsom bedoeld in artikel 

13 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft ontvangen; 

   - dit beroep schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail of faxbericht) is 

geschied; 

   - dit beroep gericht is aan Koper en de Veilingnotaris. 

  e. Verkoper en Koper zullen zich inspannen de Koopovereenkomst als bedoeld 

in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek binnen de in artikel 548 lid 1 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, ter goedkeuring 

voor te leggen aan de voorzieningenrechter. 

  f. Een ontbindende voorwaarde die wordt vervuld, werk terug tot en met de 

dag waarop de Koopovereenkomst tot stand kwam. 

  g. Op een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk 

Wetboek is Nederlands recht van toepassing. 

 Belasting en Kosten. 

 Artikel 10. 

 1. In afwijking van/aanvulling op het bepaalde in artikel 10 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden, komen voor rekening van Koper alle eventuele 

achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende 

kosten: 

  a. het honorarium volgens het tarief van Veilingnotaris, bedragende 

ZEVENENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 27.500,00); 

  b. de overdrachtsbelasting, berekend over de tegenprestatie van het 

Registergoed; 

  c. het kadastrale recht; 

  d. kosten van kadastrale recherche; 

  e. de inzetpremie; 

  f. de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen; 

  g. de kosten van het Veilinghuis, waaronder begrepen advertenties en biljetten 

en zaalhuur; 

  h. de eventuele kosten van executie ter voorbereiding en organisatie van de 

veiling voor zover hiervoor niet reeds vermeld; 

  i. de eventuele achterstand in betaling van de watersysteemheffing en de 

eventuele achterstand in betaling van servicekosten aan de respectieve 

verenigingen van eigenaars;  

  j. ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het 

Burgerlijk Wetboek: de advocaat- en griffiekosten voor het opstellen en 

indienen van het verzoek tot onderhandse verkoop,  

  één en ander te verhogen met de eventueel over deze bedragen verschuldigde 
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omzetbelasting. 

  Voor een indicatie  van de kosten, alsmede een opgave van de terzake het 

Registergoed geheven zakelijke lasten, wordt verwezen naar de Website. 

 2. Terzake van de Levering is geen omzetbelasting verschuldigd, zodat terzake 

daarvan uitsluitend overdrachtsbelasting verschuldigd is. De overdrachtsbelasting 

zal worden berekend over de Koopsom van het Registergoed, verhoogd met de 

veilingkosten die tot een verhoging van de heffingsgrondslag leiden. 

 3. Alle niet aan Koper in rekening gebrachte kosten ter zake van de veiling, worden 

aan Verkoper in rekening gebracht. 

Tijdstip van betaling. 

 Artikel 11. 

 In afwijking van artikel 11 lid 1 van de Algemene Veilingvoorwaarden dienen de 

Koopsom en de overige in artikel 10 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedoelde 

kosten en lasten uiterlijk drie (3) weken na de Gunning te worden voldaan. 

 In aanvulling op artikel 11 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het volgende: 

 Ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk 

Wetboek dient de Waarborgsom bedoeld in artikel 13 lid 1 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden door Koper te worden betaald binnen de in artikel 548 lid 1 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, en dienen de Koopsom 

en de overige in artikel 10 van de Algemene Veilingvoorwaarden  bedoelde kosten en 

lasten door Koper te worden betaald uiterlijk drie (3) weken nadat de 

voorzieningenrechter de Koopovereenkomst heeft goedgekeurd. 

Waarborgsom.  

 Artikel 13. 

 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 1 van de Algemene 

Veilingvoorwaarden, dient Koper een Waarborgsom aan Veilingnotaris te betalen ten 

bedrage van tien procent (10%) van de Koopsom en wel uiterlijk drie dagen na de 

Gunning, met dien verstande dat de Verkoper van het vorenstaande kan afwijken: 

 - op grond van het in Artikel 9 lid 1 van de Bijzondere Veilingvoorwaarden 

bepaalde; 

 - in de Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 

 Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen. 

 Artikel 16. 

 1. aanschrijvingen: 

  Uit de kadastrale Eigendomsinformatie de dato heden is gebleken dat er geen 

(voor-) aanschrijving(en) en/of aanzeggingen bekend is/zijn. Verkoper aanvaardt 

geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. 

 2. publiekrechtelijke beperkingen: 
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  Uit de kadastrale Eigendomsinformatie de dato heden is gebleken dat ten aanzien 

van het Registergoed geen publiekrechtelijke beperkingen bekend zijn in de 

Basisregistratie Kadaster en in de Landelijke Voorziening WKPB. 

 3. overige aantekeningen 

Ten aanzien van het Rotterdam Registergoed is in de daartoe bestemde openbare 

registers voor registergoederen op achtentwintig augustus tweeduizend twaalf in 

register Hypotheken 4, in deel 61558 nummer 180 een Besluit op grond van 

artikel 110 Wet geluidhinder ingeschreven. 

 4. rechtsgedingen: 

  Het is de Verkoper niet bekend of er met betrekking tot het Registergoed 

rechtsgedingen aanhangig zijn. 

 5. onteigening:

  Het is Verkoper niet bekend of er met betrekking tot het Registergoed 

onteigening is aangezegd; er is Verkoper geen voornemen tot onteigening 

bekend. 

 6. milieu: 

Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden  

aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke 

aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed 

welke volgens de geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor 

mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of 

milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere 

maatregelen.  

 7. bestemming: 

  Informatie omtrent de bestemming van het Registergoed kan door Koper 

desgewenst worden ingezien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 8. energie (EPA):  

  Op grond van de Regeling energieprestatie gebouwen is de Eigenaar verplicht 

aan Koper een definitief energielabel te overhandigen. Verkoper staat er niet voor 

in de dat Eigenaar aan deze verplichting zal (kunnen) voldoen. 

 9. bijzondere bepalingen:

  Ten aanzien van bijzondere verplichtingen betreffende het Rotterdam 

Registergoed, wordt verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel 

van aankomst, bij afschrift ingeschreven in de daartoe bestemde openbare 

registers voor Registergoederen, op achttien december tweeduizend vijftien in 

register Hypotheken 4, in deel 66739 nummer 162, welke bepalingen woordelijk 

luiden als volgt:  

6.1. Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of 
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bijzondere verplichtingen ten aanzien van het registergoed onder a. genoemd 

wordt verwezen naar een akte van juridische levering na economische levering 

op drieëntwintig februari negentienhonderd zesennegentig verleden voor een 

waarnemer van mr J.L.F. Bakker, destijds notaris te Amsterdam, van welke akte 

een afschrift is ingeschreven in voormelde openbare registers (destijds te 

Rotterdam) op zesentwintig februari negentienhonderd zesennegentig in register 

Hypotheken 4, deel 15362, nummer 24, waarin onder meer het volgende 

voorkomt, woordelijk luidende: 

BEGIN CITAAT 

  "BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN/BIJZONDERE 

VERPLICHTINGEN. 

  Voor het bestaan van erfdienstbaarheden en/of bijzondere verplichtingen wordt 

verwezen naar vorengemelde titel van aankomst, waarin het volgende woordelijk 

voorkomt: 

  "wordt verwezen naar – en, voorzover een en ander nog toepassing kan vinden,  

voor koopster verbindend verklaard, casu quo aan koopster opgelegd – het 

bepaalde voorkomende in: 

  a. de op twintig december negentienhonderdeenenzestig voor L.A.J. Schuurs, 

destijds notaris te Rotterdam, verleden transportakte, waarvan een afschrift op 

diezelfde dag ten hypotheekkantore te Rotterdam in deel 3435, nummer 80, is 

overgeschreven, luidende: 

  "a. dat de bebouwing, welke op het toegewezen goed zal worden gesticht, 

overeenkomstig aard en bestemming, nu of later, voor geen ander doel mag 

worden gebruikt dan respectievelijk voor winkel, toonzaal, koffiehuis, 

kantoor, vergaderlokaal of magazijn; 

  b.  dat in de te stichten bebouwing slechts één dienstwoning mag worden 

gemaakt waarvan het vloeroppervlak ten hoogste een/derde deel van het 

vloeroppervlak van de overige ruimten bedraagt en niet groter is dan 

negentig vierkante meter. 

   Deze dienstwoning, welke moet zijn gelegen in de bovenste verdieping mag 

uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan personen, die werkzaam zijn  

in het bedrijf, dat in het te stichten gebouw wordt gevestigd; 

  c. dat de gevelhoogte van de bebouwing welke wordt gesticht op het op de 

tekening met letter "A" aangeduid gedeelte van het toegewezen goed, niet 

meer dan vier en twintig meter vijf en twintig centimeter boven Nieuw 

Amsterdams Peil en niet minder dan drie en twintig meter vijf en twintig 

centimeter boven Nieuw Amsterdams Peil zal bedragen;  

  d. dat de gevelhoogte van de bebouwing, welke wordt gesticht op het op de 
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tekening met letter "B" aangeduide gedeelte van het toegewezen goed, niet  

meer dan zeventien meter tachtig centimeter boven Nieuw Amsterdams Peil  

en niet minder dan zestien meter tachtig centimeter boven Nieuw  

Amsterdams Peil zal bedragen; 

  e. dat de sub c en d genoemde bebouwing horizontaal moeten worden 

afgedekt; 

  f  dat het achterterrein tot geen grotere hoogte mag worden bebouwd dan tot 

maximaal vier meter zestig centimeter boven Nieuw Amsterdams Peil, 

terwijl de gevel van de bebouwing van bedoeld achterterrein, grenzende aan 

de expeditiehof, tot ten minste twee meter vijftig centimeter boven het peil 

van deze hof moet worden opgetrokken; 

  g. dat voor de beganegrondverdieping van het gebouw of voor elk tot 

afzonderlijk gebruik ingericht gedeelte daarvan, grenzende aan de 

expeditiehof, een toegang tot deze hof zal worden gemaakt en in stand 

gehouden, daar waar het toegewezen goed aan bedoelde hof grenst, een en 

ander op door burgemeester en Wethouders goed te keuren wijze; 

  h  dat het gebouw ten behoeve van de gebruikers en bezoekers daarvan zal 

worden voorzien van een passende ruimte tot berging van rijwielen ten 

genoegen van burgemeester en wethouders, in het bijzonder wat betreft 

inrichting, capaciteit en toegang; 

  i  dat de verkrijgster verplicht is eventueel onbebouwd blijvende grond voor 

haar rekening van de aangrenzende expeditiehof af te scheiden en te allen 

tijde afgescheiden te houden door middel van een op eigen terrein op te 

trekken muur ter hoogte van twee meter vijftig centimeter, zullende, zo de 

verkrijgster ingebreke mocht blijven, de gemeente, ook zonder rechterlijke 

tussenkomst zijn gerechtigd de voor een dergelijke afscheiding 

noodzakelijke voorzieningen te treffen en het uit dien hoofde door de  

verkrijgster aan de gemeente verschuldigde van haar te vorderen; 

  j. dat de onbebouwd blijvende gedeelten van de beganegrondverdieping, 

grenzende aan de openbare weg, voor rekening van de verkrijgster zullen 

moeten worden verhard tot tien centimeter boven het peil van genoemde 

openbare weg, een en ander op door burgemeester en wethouders goed te 

keuren wijze; 

  k. dat de kleur van het schilderwerk, dat wordt uitgevoerd aan van de 

openbare weg zichtbaar blijvende gedeelten van de te stichten bebouwing te 

allen tijde de goedkeuring behoeft van Burgemeester en Wethouders; 

  l  dat de zichtbaar blijvende gedeelten van de op het toegewezen goed te 

stichten bouwmuren voor rekening van de verkrijgster naar genoegen van 
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burgemeester en wethouders moeten worden afgewerkt en onderhouden; 

  m. dat de verkrijgster gehouden is er voor in te staan, dat het gebouw nimmer 

zal zijn gesplitst in appartementen, overeenkomstig het bepaalde in de 

Tweede Afdeling van de Derde Titel van het Tweede Boek van het Burgerlijk 

Wetboek, dan wanneer: 

   1. er een vereniging bestaat van de eigenaren der appartementen, waarin 

het gebouw is gesplitst overeenkomstig het bepaalde onder ten eerste in 

het tweede lid van artikel 638g van het Burgerlijk Wetboek; 

   2. het – volgens het in artikel 638f ten vierde van het Burgerlijk Wetboek 

bepaalde in de akte van splitsing op te nemen Reglement bepaalt, dat 

alle schulden en verplichtingen van de appartementseigenaren als 

zodanig tegenover de gemeente, voorzover die schulden en 

verplichtingen voortvloeien uit een of meer bepalingen, voorkomende in 

deze overeenkomst, rusten op de gezamenlijke eigenaren; 

  n. dat de verkrijgster zomede de gebruikers van het op het toegewezen goed te 

stichten gebouw van de aangrenzende expeditiehof mogen gebruik maken, 

ten behoeve van het in genoemd gebouw uit te oefenen bedrijf, mits zij zich 

onderwerpen aan de daarvoor van gemeentewege vastgestelde 

gebruiksregeling; 

  o. dat in de gevel van het gebouw, grenzende aan de expeditiehof op door 

burgemeester en wethouders goed te keuren wijze, licht- en 

transportkozijnen mogen worden gemaakt en in standgehouden;  

  p. dat burgemeester en wethouders ten aanzien van de onder a tot en met h 

opgenomen bedingen ontheffing kunnen verlenen. Deze ontheffing wordt met 

uitzondering voor wat het sub h bepaalde betreft, geacht te zijn verleend 

voor zover het thans op het toegewezen goed in uitvoering zijnde 

goedgekeurde ontwerp afwijkt van het in deze overeenkomst bepaalde en 

geldt niet voor latere verbouwing of herbouw; 

  q  dat bij overtreding of niet-nakoming van de sub a tot en met o gestelde 

bepalingen de verkrijgster voor iedere maand dat de verboden toestand 

duurt, een boete verbeurt van tweeduizend negenhonderd gulden, ten bate 

van de gemeentekas, te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende 

aanmaning van burgemeester en wethouders, met dien verstande dat 

nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling wordt vereist; deze 

aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de eigenares tenminste een 

maand tevoren per aangetekende brief op de verboden toestand is 

opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven, indien de verboden 

toestand in die tijd naar genoegen van burgemeester en wethouders is 
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opgeheven; 

  r. dat onverschillig of het sub s bepaalde al dan niet is nagekomen, de sub a 

tot en met o op de verkrijgster gelegde verplichtingen op alle volgende 

eigenaren toepasselijk zijn en wel zodanig dat elke eigenaar, door wie een 

of meer van deze bepalingen is overtreden of niet is nagekomen, ingeval er 

termen aanwezig zijn tot toepassing van de sub q bepaalde boete, hoofdelijk 

met zijn opvolgers in de eigendom tot betaling van die boete aansprakelijk 

is; 

  s. dat bij elke overdracht van het toegewezen goed of gedeelte daarvan, in elke 

akte van overdracht de sub a tot en met r gestelde voorwaarden en 

bepalingen moeten worden opgenomen en voor de verkrijger verbindend 

moeten worden verklaard, een en ander op straffe van een boete van negen 

en twintig duizend gulden door de overdragende partij, die dit verzuimt en 

ingeval meer personen als overdragende partij optreden, door hen, als 

hoofdelijke debiteuren, verschuldigd ten bate van de gemeentekas en te 

betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van 

burgemeester en wethouders, met dien verstande dat nimmer enige 

uitdrukkelijke ingebrekestelling wordt vereist; deze aanmaning wordt niet 

verzonden dan nadat die overdragende partij ten minste een maand tevoren 

bij aangetekende brief op dit verzuim is opmerkzaam gemaakt en zal 

achterwege blijven, indien het verzuim in die tijd ten genoegen van 

burgemeester en wethouders is opgeheven; ook de sub s gestelde bepaling 

zal op straffe van eenzelfde boete van negen en twintig duizend gulden ten 

bate van de gemeentekas, bij de toepassing waarvan eveneens het zoëven 

bepaalde zal gelden, in elke akte van overdracht van het toegewezen goed of 

gedeelte daarvan moeten worden opgenomen en voor de verkrijger 

verbindend verklaard; en voorts  

   B. Ten laste van dat gedeelte van het aan de gemeente Rotterdam in 

eigendom toebehorende perceel kadastraal bekend als gemeente Rotterdam, 

sectie AG nummer 1234 hetwelk op de aan deze akte gehechte, door de 

comparanten gewaarmerkt tekening (hierna te noemen "de tekening") is 

aangeduid als kavel 4a, als lijdend erf, en ten behoeve van het aan de 

oostelijke terreingrens daarvan gelegen gedeelte van het toegewezen 

perceel, kadastraal bekend als gemeente Rotterdam, sectie AG, nummer 

1233, als heersend erf, te verlenen de erfdienstbaarheid van licht- en 

luchtschepping, met dien verstande, dat de onderkant van de ramen, welke 

zijn of worden gemaakt in de westelijke bouwmuur van de eerste en hoger 

gelegen verdiepingen van de op het heersende erf te stichten bebouwing niet 
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lager mag reiken dan vier meter zestig centimeter boven Nieuw Amsterdams 

Peil.; en 

   b. de op zesentwintig november negentienhonderd negenenzeventig voor Mr 

B.A.G. van Nievelt, notaris te Rotterdam verleden akte, bij afschrift 

overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam op zesentwintig 

november negentienhonderdnegenenzeventig luidende: 

   Alsnu verklaarden de comparanten, in hun gemelde hoedanigheid, te zijn 

overeengekomen als volgt:  

   ten behoeve van het aan de besloten vennootschap Gemeenschappelijke 

Eigendom B.V., gevestigd te Amsterdam, Postbus 733, 1000 CA Amsterdam, 

in eigendom toebehorende perceel, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, 

sectie AG, nummer 1233, gelegen aan de Westblaak/Karel 

Doormanstraat/Boomgaardhof, als heersend erf en ten laste van de aan de 

gemeente Rotterdam toebehorende percelen, kadastraal bekend gemeente 

Rotterdam, sectie AG, nummer 1487 als lijdend erf, wordt bij deze gevestigd 

de erfdienstbaarheid van overbouwing inhoudende, dat de aan de reeds 

bestaande bebouwing op het heersend erf een uitbouw zal worden bevestigd, 

welke met een oppervlakte van ongeveer vijf en veertig centiaren over een 

breedte van twee meter over het lijdend erf zal steken, als op bij deze akte 

behorende, door comparanten gewaarmerkte, kaart schetsmatig met 

arcering is aangegeven, met dien verstande dat de onderkant van de 

uitbouw niet lager mag reiken dan ongeveer drie meter boven straatpeil. 

   De vooromschreven erfdienstbaarheid wordt gevestigd onder voorwaarde 

dat: 

   1. alle kosten enzovoorts; 

   2. indien de gemeente Rotterdam vanwege de overbouwing mocht worden 

aangeslagen in de grondstraat of enige andere belasting, de deswege 

verschuldigde bedragen door de eigenares van het heersend erf op 

eerste aanzegging van de gemeente Rotterdam aan haar moet worden 

gerestitueerd; 

   3. de vestiging enzovoorts."" 

  EINDE CITAAT 

Ten aanzien van bijzondere verplichtingen betreffende het Den Haag 

Registergoed, wordt verwezen naar de bepalingen opgenomen in: 

  i. voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven in de daartoe 

bestemde openbare registers voor Registergoederen, op achttien december 

tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4, in deel 66739 nummer 162, 

welke bepalingen woordelijk luiden als volgt:  
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   Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of 

bijzondere verplichtingen ten aanzien van de registergoederen onder b., c., 

d., e en f. vermeld wordt verwezen naar een akte op vierentwintig maart 

negentienhonderd drieëntachtig verleden voor mr. P.M. van der Laan, 

destijds notaris te Amsterdam overgeschreven ten kantore van de Dienst 

voor het kadaster en de openbare registers te 's-Gravenhage op vijfentwintig 

maart negentienhonderd drieëntachtig in deel 6360 nummer 46, waarin 

woordelijk staat vermeld: 

BEGIN CITAAT 

 “Een akte op vierentwintig maart negentienhonderd drieëntachtig verleden 

voor mr. P.M. van der Laan, destijds notaris te Amsterdam, ingeschreven 

(destijds overgeschreven) ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de 

Openbare Registers te 's-Gravenhage op vijfentwintig maart daarna in deel 

6360 nummer 46, waarin onder meer het navolgende voorkomt, woordelijk 

luidende: De comparant ter ene zijde handelende in zijn gemelde 

hoedanigheid verklaarde ten laste van het aan de Stichting Rusthof in 

Eigendom toebehorende perceel gelegen aan de Parkstraat te 's-

Gravenhage, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie E nummer 

1899, groot vijf are zes en dertig centiaren, hierna te noemen "lijdend erf" te 

vestigen ten behoeve van en ten nutte van het aan de naamloze 

vennootschap BOZ N.V. in eigendom toebehorende perceel gelegen aan de 

Parkstraat te 's-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, 

sectie E nummer 3074, groot vijf are zevenentachtig centiare hierna te 

noemen: "heersend erf" de erfdienstbaarheid van licht, op grond waarvan 

de eigenaar van het heersend erf bevoegd zal zijn om in de gevel van het 

tegen de grens van dat erf en het lijdend erf op te richten gebouw aan te 

brengen en te houden twee lichtvensters, elk maximaal breed eenhonderd 

zes en dertig centimeter en hoog tweehonderd negen en veertig centimeter, 

voorzien van mat glas meet vaststaande ramen. 

   De comparanten verklaarden dat terzake van deze erfdienstbaarheden 

zullen gelden de navolgende tussen de eigenaren van het lijdend erf  en 

heersend erf overeengekomen bepalingen: 

   b. aan de eigenaar van het heersende erf en degenen, die door hem zullen 

zijn gemachtigd wordt de bevoegdheid verleend het lijdend erf te betreden 

zolang dit nodig zal zijn voor het bouwen en afwerken van het op het 

heersend erf te bouwen gebouw op de voor het lijdend erf minst bezwarende 

wijze; 

   c. de eigenaar van het heersende erf en degenen, die door hem zijn 
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gemachtigd zullen gedurende het bestaan van voormelde 

erfdienstbaarheden bevoegd zijn het lijdend erf te betreden langs de 

bestaande doorgang voor het onderhoud en zodanig herstellen of 

vernieuwen van de vensters, de gevel, de goten en het dak en de 

desbetreffende werkzaamheden te verrichten op de voor de eigenaar van het 

lijdend erf minst bezwarende wijze.” 

   “Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen 

en/of bijzondere verplichtingen ten aanzien van de registergoederen onder 

b., c., d., e en f. vermeld wordt verwezen naar een akte op vierentwintig 

maart negentienhonderd drieëntachtig verleden voor mr. P.M. van der 

Laan, destijds notaris te Amsterdam overgeschreven ten kantore van de 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te 's-Gravenhage op 

vijfentwintig maart negentienhonderd drieëntachtig in deel 6360 nummer 

46, waarin woordelijk staat vermeld:” 

EINDE CITAAT;

  ii. een akte op negen mei tweeduizend twaalf verleden voor mr. W.W. van ‘t 

Hoff, destijds notaris te ‘s-Gravenhage en ingeschreven ten kantore van de 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers op negen mei tweeduizend 

twaalf in register Hypotheken 4, deel 61454 nummer 54, waarin woordelijk 

staat vermeld: 

   “M. VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN

   De comparante, handelend als vermeld, verklaarde: 

   1. Ten laste van het appartementsrecht met index A-1 en ten behoeve van 

het appartementsrecht met index A-2 wordt gevestigd en aanvaard de 

navolgende erfdienstbaarheid: 

    het recht van vluchtweg om door de tot het appartementsrecht met 

index A-1 behorende ruimten in de kelder via de trappenhuizen casu 

quo de daarvoor bestaande voorzieningen behorend tot het 

appartementsrecht met index A-1, uitsluitend in het geval van 

calamiteiten, vanuit de tot het appartementsrecht met index A-2 

behorende ruimte te vluchten naar de openbare weg. 

   Onder de opschortende voorwaarde dat de appartementsrechten (de 

heersende en dienende erven) zich niet meer in één hand bevinden, vestigt 

en aanvaardt de Gerechtigde hierbij de bovenvermelde 

erfdienstbaarheden.” 

  Het appartementsrecht 3674 A2 is inmiddels ondergesplitst in de 

appartementsrechten 3674 A3 t/m 3674 A16. 

   “2. Ten laste van het appartementsrecht met index A-2 en ten behoeve van 
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het appartementsrecht met index A-1 wordt gevestigd en aanvaard de 

navolgende erfdienstbaarheid: 

    het recht van overpad om door de tot het appartementsrecht met index 

A-2 behorende ruimte in de kelder te komen en te gaan naar de ruimten 

behorende bij het appartementsrecht met index A-1. 

   Onder de opschortende voorwaarde dat de appartementsrechten (de 

heersende en dienende erven) zich niet meer in één hand bevinden, vestigt 

en aanvaardt de Gerechtigde hierbij de bovenvermelde 

erfdienstbaarheden.” 

  Het appartementsrecht 3674 A2 is thans bekend als onder andere 3674 A3. 

Ten aanzien van bijzondere verplichtingen betreffende het Amsterdam De Pijp 

Registergoed, wordt verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel 

van aankomst, bij afschrift ingeschreven in de daartoe bestemde openbare 

registers voor Registergoederen, op achttien december tweeduizend vijftien in 

register Hypotheken 4, in deel 66739 nummer 162, welke bepalingen woordelijk 

luiden als volgt: 

Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of 

bijzondere verplichtingen ten aanzien van het registergoed onder g. vermeld 

wordt verwezen naar de voormelde aankomsttitel (deel 59704 nummer 117), 

waarin woordelijk staat vermeld: 

BEGIN CITAAT

  Uit de Verkopers aankomsttitel (deel 58866 nummer 4) blijkt niet van het bestaan 

van bijzondere verplichtingen, erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve rechten. De 

Koper verklaart ermee bekend te zijn dat geen erfdienstbaarhedenonderzoek 

door het Kadaster heeft plaatsgevonden. 

EINDE CITAAT. 

Ten aanzien van bijzondere verplichtingen betreffende het Amsterdam De Pijp 

Registergoed, wordt voorts verwezen naar de bepalingen opgenomen in na te 

melden akte houdende wijziging splitsing in appartementsrechten, bij afschrift 

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor Registergoederen, 

op dertien mei tweeduizend veertien in register Hypotheken 4, in deel 64335 

nummer 70, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: 

LASTEN EN BEPERKINGEN 

  Erfdienstbaarheid 

  Voor bekende erfdienstbaarheden wordt ten deze verwezen naar een akte van 

vestiging erfdienstbaarheid, op elf juni tweeduizend twaalf voor mr. R.H. 

Meppelink, notaris te Amsterdam, verleden, van welke akte een afschrift is 

ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de 
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openbare registers op elf juni tweeduizend twaalf in register Hypotheken 4, deel 

61582 nummer 106, waarin het volgende voorkomt, woordelijk luidende als 

volgt: 

  “Overeenkomst tot vestiging erfdienstbaarheid 

  Partijen hebben een overeenkomst gesloten strekkende tot het vestigen door 

Partij sub 1 – en aanvaarden door Partij sub 2 - van een erfdienstbaarheid ten 

laste van het hierna sub A vermelde registergoed - tot welk registergoed Partij 

sub 1 als erfpachter is gerechtigd -, als het dienend erf, en ten behoeve van het 

hierna sub B vermelde registergoed, als het heersend erf. 

  Bij deze akte wordt deze erfdienstbaarheid gevestigd. Tevens worden de inhoud 

van deze erfdienstbaarheid en de rechtsverhouding tussen de gerechtigden tot het 

dienend erf en de gerechtigden tot het heersend erf vastgelegd. 

  Omschrijving dienend erf en heersend erf 

  A. Het dienend erf is: 

   het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van 

woningen, gelegen op de eerste, tweede, derde en vierde verdieping van na 

te melden gebouw, met toebehoren, plaatselijk bekend Ferdinand Bolstraat 

121 en 123 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie V 

complexaanduiding 9830-A appartementsindexnummer 1, uitmakende 

duizend eenhonderd negentig / duizend vierhonderd negentigste 

(1.190/1.490e) onverdeelde aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het 

gebouw, omvattende winkelruimten (gelegen op de begane grond) en op de 

verdiepingen gelegen woningen, met ondergrond en verder toebehoren, 

plaatselijk bekend Ferdinand Bolstraat 117 tot en met 123 (oneven 

nummers) te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten 

kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie V nummer 9788, groot vier 

are vier en dertig centiare; 

   hierna te noemen: het dienend erf; 

  B. Het heersend erf is: 

   het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 

bedrijfsruimte gelegen in de kelder, op de begane grond en op de eerste, 

tweede, derde en vierde verdieping van na te melden gebouw alsmede het 

dak, plaatselijk bekend Van Ostadestraat 97 te 1072 ST Amsterdam, 

kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie V complexaanduiding 

11799-A appartementsindexnummer 1, uitmakende vier/vijfde (4/5e) 

onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met 

ondergrond en erf, plaatselijk bekend Ferdinand Bolstraat 125 en 127 en 

Van Ostadestraat 97 te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in 
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appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam V sectie V 

nummer 9140, groot drie are en drieënnegentig centiare; 

   hierna te noemen: het heersend erf. 

  Wijze van verkrijging” 

  (enzovoorts) 

  “Vestiging erfdienstbaarheid van vluchtweg 

  Partijen verklaarden ingevolge de tussen hen gesloten overeenkomst de hierna 

vermelde erfdienstbaarheid van overpad te vestigen, ten laste van het hiervoor 

sub A vermelde dienend erf en ten behoeve van het hiervoor sub B vermelde 

heersend erf. 

  Partij sub 2 verklaarde de vestiging van deze erfdienstbaarheid ten behoeve van 

zijn hiervoor sub B vermelde heersend erf te aanvaarden. 

  Omschrijving erfdienstbaarheid 

  De erfdienstbaarheid wordt als volgt omschreven: 

  De erfdienstbaarheid van vluchtweg, om te voet, vanaf het heersend erf, via het 

dienend erf de openbare weg, te weten de Ferdinand Bolstraat, te kunnen 

bereiken, over (i) het dak en de galerij op de eerste verdieping, (ii) de trap naar – 

en (iii) de gang op de begane grond van het gebouw, waartoe het dienend erf 

recht geeft, ter breedte van ongeveer één (1) meter, hierna te noemen: de 

vluchtweg, zoals met kruisarcering schetsmatig is aangegeven op de aan deze 

akte gehechte situatietekening (bijlage). 

  (enzovoorts) 

  “Bepalingen 

  Partijen verklaarden dat zij de overeenkomst tot vestiging van de onderhavige 

erfdienstbaarheid en de vestiging en aanvaarding van deze erfdienstbaarheid 

onder meer zijn aangegaan onder de volgende bepalingen en bedingen: 

  a. Alle kosten en belastingen waaronder de notariële kosten en de 

overdrachtsbelasting zijn voor rekening van Partij sub 2. 

  b. Ter dekking van de kosten van (i) onderhoud aan het deel van het dienend 

erf dat als vluchtweg gebruikt mag worden, (ii) premies van extra 

verzekeringen, incassering van geld alsmede de administratiekosten, en (iii) 

alle overige kosten door Partij sub 1 en zijn rechtsopvolgers onder 

algemene of bijzondere titel van het dienend erf (de zakelijk 

genotsgerechtigden tot het dienende erf) gemaakt of te maken in verband 

met deze erfdienstbaarheid en het gebruik daarvan, zal Partij sub 2 casu 

quo de zakelijk genotsgerechtigde tot het heersend erf jaarlijks, per één 

januari tweeduizend twaalf, een bedrag van vijfhonderd vijftig euro  

   (EUR 550,00) - prijspeil tweeduizend elf (2011) - voldoen aan Partij sub 1, 
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doch zodra deze vereniging is opgericht, aan de: Vereniging Van Eigenaars 

Ferdinand Bolstraat 121 - 123 te Amsterdam, welk bedrag jaarlijks zodanig 

zal wijzigen als overeenkomt met de jaarlijkse wijziging van het door het 

Centraal Bureau voor de Statistiek te Den Haag, te publiceren 

consumentenprijsindex - alle huishoudens - op basis van tweeduizend zes is 

honderd (2006=100). 

   Mocht bedoeld bedrag niet (meer ) kostendekkend zijn, dan heeft 

voornoemde Vereniging van Eigenaars het recht bedoeld bedrag te 

verhogen tot het bedrag dat wel kostendekkend is. 

  c. Partij sub 2 zal werkzaamheden op en aan het dienend erf en het heersend 

erf uitvoeren volgens het bij Partijen bekende plan, met dien verstande dat: 

   -  e deur bovenaan de trap, dezelfde draairichting zal houden; 

   - zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van voornoemde 

vereniging van eigenaars geen lampen (nooduitgang) op het dienend 

erf aangebracht mogen worden 

   - het bestaande hekwerk geheel vervangen dient te worden; (het is niet 

toegestaan het bestaande hekwerk door te zagen) 

   - in het te plaatsen hekwerk een draaihek aangebracht dient te worden. 

  d. De vluchtweg mag niet zonder schriftelijke toestemming van voornoemde 

Vereniging van Eigenaars worden verlegd. 

  e. Daar de vluchtweg alleen mag worden gebruikt ingeval van calamiteiten - 

zoals bij brand of dreigend gevaar – in/op het heersend erf (zijnde een 

hotel), zal Partij sub 2 op het heersend erf de volgende werken en 

voorzieningen aanbrengen, houden en onderhouden: 

   - een extra deur; 

   - bij de deurgreep: een alarm, dat afgaat bij het gedeeltelijk openen van 

de deur; 

   - videobewaking; 

   - bordje, met daarop de tekst dat een boete verschuldigd is bij onterecht 

gebruik van de (deur van de) nooduitgang. 

  f  Een aan deze akte gehechte kopie van de brief van Ingenieursbureau 

Broersma, van zes oktober tweeduizend elf, vermeldt dat de dakconstructie 

van het van het dienend erf strekt genoeg is om een variabele belasting van 

driehonderd vijf en zeventig (375) kilogram per vierkante meter op te 

nemen, zodat de conclusie is dat dit geschikt is als vluchtroute (Bijlage). 

  h. Het bij deze akte gevestigde recht van erfdienstbaarheid zal een einde 

nemen wanneer het heersend erf niet meer als hotel wordt gebruikt, 

waardoor het niet meer noodzakelijk is een vluchtweg te hebben. 
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  i  Bij eventuele eindiging van de bij deze gevestigde erfdienstbaarheid is de 

gerechtigde tot het heersend erf verplicht het dienend erf in de 

oorspronkelijke staat terug te brengen.” 

Ten aanzien van bijzondere verplichtingen betreffende het Amsterdam Arena 

Registergoed, wordt verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel 

van aankomst, bij afschrift ingeschreven in de daartoe bestemde openbare 

registers voor Registergoederen, op drieëntwintig december tweeduizend vijftien 

in register Hypotheken 4, in deel 67456 nummer 172, welke bepalingen 

woordelijk luiden als volgt: 

  BIJZONDERE LASTEN, BEPERKINGEN EN/OF VERPLICHTINGEN 

  Artikel 7 

  7.1. Met betrekking tot bijzondere lasten en beperkingen die op het Verkochte 

betrekking hebben wordt hierbij verwezen naar de erfdienstbaarheden 

bepalingen opgenomen in de navolgede drie akten: 

   - een akte houdende splitsing in appartementsrechten mede houdende  

vestiging van erfdienstbaarheden op zesentwintig oktober tweeduizend 

voor oud-notaris mr. A.A. Schulting, destijds notaris te Rotterdam, 

verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te 

Amsterdam) op zevenentwintig oktober tweeduizend in deel 16949 

nummer 27; 

   - een akte houdende vestiging van erfdienstbaarheden op tweeëntwintig 

maart tweeduizend een voor oud-notaris mr. A.A. Schulting, destijds 

notaris te Amsterdam, verleden, bij afschrift ingeschreven in register 

hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers 

(destijds te Amsterdam) op drieëntwintig maart tweeduizend vijftien in 

deel 17282 nummer 15; 

   - een akte houdende vestiging erfdienstbaarheden op vier maart 

tweeduizend tien voor notaris mr. M.J.A. Laenen, notaris te 

Amsterdam, verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 

4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijf 

maart tweeduizend tien in deel 58002 nummer 62. 

   Koper is genoegzaam bekend met het in de bovenstaande drie akten 

bepaalde en verlangt daarvan geen nadere opgave of uitleg. 

Genoemde akte houdende vestiging erfdienstbaarheden op vier maart 

tweeduizend tien voor notaris mr. M.J.A. Laenen, notaris te Amsterdam, 

verleden, bij afschrift ingeschreven in register hypotheken 4 van de Dienst voor 

het kadaster en de openbare registers op vijf maart tweeduizend tien in deel 
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58002 nummer 62, is gerectificeerd bij proces-verbaal van verbetering, op twee 

juli tweeduizend vijftien opgemaakt door genoemde notaris Laenen en bij 

afschrift ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor 

registergoederen op drie juli tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4 deel 

66448 nummer 12. 

Een kopie van de hiervoor genoemde akten, bij afschrift ingeschreven in de 

daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen in register 

Hypotheken 4 deel 16949 nummer 27, deel 17282 nummer 15,  deel 58002 

nummer 62 en deel 66448 nummer 12 is aan deze akte gehecht en de in 

genoemde akten vermelde erfdienstbaarheden en overige bijzondere bepalingen 

worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen. 

De in bovenvermelde bepalingen vermelde verplichtingen worden door Verkoper 

aan Koper opgelegd. 

Door het doen van een Bieding worden die verplichtingen door de Koper 

aanvaard. 

Voorzover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, 

worden die rechten bij deze tevens door Verkoper voor die derden aangenomen. 

 9. garanties: 

  De Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt of 

waarvan mededeling achterwege blijft (in de Verkoopinformatie of anderszins). 

 10. Akte van splitsing Rotterdam Registergoed: 

  Het gebouw met de daarop gestichte opstallen met toebehoren werd gesplitst in 

appartementsrechten bij akte op zeven mei tweeduizend veertien verleden voor 

mr. W.L. Louwers, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is 

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen op 

zeven mei tweeduizend veertien in register Hypotheken 4, deel 64314 nummer 

122, gevolgd door een akte van rectificatie op veertien december tweeduizend 

zestien verleden voor mr. W.L. Louwers, voornoemd, van welke akte een 

afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor 

registergoederen op vijftien december tweeduizend zestien in register 

Hypotheken 4, deel 69641 nummer 29. 

  Bij genoemde akte houdende splitsing in appartementsrechten is opgericht de 

vereniging van eigenaars, genaamd: "Vereniging van Eigenaars Westblaak 65, 

Westblaak 67, Karel Doormanstraat 505, gevestigd te Rotterdam. 

  In voormelde splitsingsakte werden van toepassing werden verklaard de 

bepalingen vervat in het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, 

vastgesteld bij akte op zeventien januari tweeduizend zes verleden voor mr. A.G. 
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Hartman, notaris te Amsterdam, van welke akte mede een afschrift is 

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen 

(destijds te Rotterdam) op achttien januari tweeduizend zes in Register 

Hypotheken 4 deel 40895 nummer 134, en welke bepalingen zijn aangevuld 

en/of gewijzigd bij vermelde akte van splitsing in appartementsrechten. 

 11. Vereniging van eigenaars Rotterdam Registergoed:

  1. Het is Verkoper niet bekend of de vereniging van eigenaars andere schulden 

heeft dan die uit hoofde van de normale lasten en belastingen terzake van 

het gebouw met de daarbij behorende grond en de exploitatie verzekering en 

administratie daarvan. Het is Verkoper tevens niet bekend of genoemde 

vereniging van eigenaars besluiten heeft genomen waaruit voor de 

appartementseigenaars een aanmerkelijke verzwaring van bestaande 

financiële verplichtingen en/of nieuwe financiële verplichtingen van 

aanmerkelijke omvang voortvloeien. 

  2. Koper is vanaf het moment van passeren van de akte van kwijting of de 

verklaring van betaling van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars  

en is dientengevolge onderworpen aan het splitsingsreglement dat hem 

volledig bekend is en hij verbindt zich door het doen van een bieding 

eveneens het eventueel bestaande huishoudelijke reglement nauwgezet te 

zullen naleven. 

  3. Voor zover Koper hoofdelijk aansprakelijk is ingevolge artikel 5:122 lid 3 

van het Burgerlijk Wetboek voor voor rekening van Eigenaar komende 

bijdragen terzake van het Verkochte die in het lopende en/of voorafgaande 

boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, verplicht Koper 

zich om deze bijdragen te zullen voldoen. 

 12. Verklaring ex artikel 5:122 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek 

Rotterdam Registergoed: 

  De verklaring als bedoeld in artikel 5:122 leden 5 en 6 van het Burgerlijk 

Wetboek is bij de vereniging van eigenaars opgevraagd, doch ten tijde van het 

passeren van onderhavige akte is bedoelde verklaring nog niet ontvangen. Zodra 

bedoelde verklaring beschikbaar is, zal deze gepubliceerd worden op de Website. 

 13. Akte van hoofdsplitsing Den Haag Registergoed: 

  Het gebouw met de daarop gestichte opstallen met toebehoren werd gesplitst in 

appartementsrechten bij akte op negen mei tweeduizend twaalf verleden voor mr. 

W.W. van 't Hoff, notaris te 's-Gravenhage, van welke akte een afschrift is 

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen op 

negen mei tweeduizend twaalf in register Hypotheken 4, deel 61454 nummer 54. 

  Bij genoemde akte houdende splitsing in appartementsrechten is opgericht de 
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vereniging van eigenaars, genaamd: "Vereniging van Eigenaars Parkstraat 31, 

33, 35 en Kazernestraat 10 te 's-Gravenhage, gevestigd te 's-Gravenhage. 

  In voormelde splitsingsakte werden van toepassing werden verklaard de 

bepalingen vervat in het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, 

vastgesteld bij akte op zeventien januari tweeduizend zes verleden voor mr. A.G. 

Hartman, notaris te Amsterdam, van welke akte mede een afschrift is 

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen op 

achttien januari tweeduizend zes in Register Hypotheken 4 deel 40730 nummer 

82, en welke bepalingen zijn aangevuld en/of gewijzigd bij vermelde akte van 

splitsing in appartementsrechten. 

 14. Vereniging van eigenaars hoofdsplitsing Den Haag Registergoed:

  1. Het is Verkoper niet bekend of de vereniging van eigenaars andere schulden 

heeft dan die uit hoofde van de normale lasten en belastingen terzake van 

het gebouw met de daarbij behorende grond en de exploitatie verzekering en 

administratie daarvan. Het is Verkoper tevens niet bekend of genoemde 

vereniging van eigenaars besluiten heeft genomen waaruit voor de 

appartementseigenaars een aanmerkelijke verzwaring van bestaande 

financiële verplichtingen en/of nieuwe financiële verplichtingen van 

aanmerkelijke omvang voortvloeien. 

  2. Koper is vanaf het moment van passeren van de akte van kwijting of de 

verklaring van betaling van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars  

en is dientengevolge onderworpen aan het splitsingsreglement dat hem 

volledig bekend is en hij verbindt zich door het doen van een bieding 

eveneens het eventueel bestaande huishoudelijke reglement nauwgezet te 

zullen naleven. 

  3. Voor zover Koper hoofdelijk aansprakelijk is ingevolge artikel 5:122 lid 3 

van het Burgerlijk Wetboek voor voor rekening van Eigenaar komende 

bijdragen terzake van het Verkochte die in het lopende en/of voorafgaande 

boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, verplicht Koper 

zich om deze bijdragen te zullen voldoen. 

 15. Verklaring ex artikel 5:122 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek 

hoofdsplitsing Den Haag Registergoed: 

  De verklaring als bedoeld in artikel 5:122 leden 5 en 6 van het Burgerlijk 

Wetboek is bij de vereniging van eigenaars opgevraagd, doch ten tijde van het 

passeren van onderhavige akte is bedoelde verklaring nog niet ontvangen. Zodra 

bedoelde verklaring beschikbaar is, zal deze gepubliceerd worden op de Website. 

 16. Akte van ondersplitsing Den Haag Registergoed: 

  Het na de hoofdsplitsing Den Haag Registergoed ontstane appartementsrecht 
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kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie E complexaanduiding 3674, 

appartementsindex 2 werd vervolgens ondergesplitst in appartementsrechten bij 

akte op negen mei tweeduizend twaalf verleden voor mr. W.W. van 't Hoff, 

notaris te 's-Gravenhage, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de 

daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen op negen mei 

tweeduizend twaalf in register Hypotheken 4, deel 61454 nummer 55. 

  Bij genoemde akte houdende ondersplitsing in appartementsrechten is opgericht 

de vereniging van eigenaars, genaamd: "Vereniging van Eigenaars Kazernestraat 

10 te 's-Gravenhage, gevestigd te 's-Gravenhage. 

  In voormelde akte van ondersplitsing werden van toepassing werden verklaard de 

bepalingen vervat in het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, 

vastgesteld bij akte op zeventien januari tweeduizend zes verleden voor mr. A.G. 

Hartman, notaris te Amsterdam, van welke akte mede een afschrift is 

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen op 

achttien januari tweeduizend zes in Register Hypotheken 4 deel 40730 nummer 

82, en welke bepalingen zijn aangevuld en/of gewijzigd bij vermelde akte van 

ondersplitsing in appartementsrechten. 

 17. Vereniging van eigenaars ondersplitsing Den Haag Registergoed:

  1. Het is Verkoper niet bekend of de vereniging van eigenaars andere schulden 

heeft dan die uit hoofde van de normale lasten en belastingen terzake van 

het gebouw met de daarbij behorende grond en de exploitatie verzekering en 

administratie daarvan. Het is Verkoper tevens niet bekend of genoemde 

vereniging van eigenaars besluiten heeft genomen waaruit voor de 

appartementseigenaars een aanmerkelijke verzwaring van bestaande 

financiële verplichtingen en/of nieuwe financiële verplichtingen van 

aanmerkelijke omvang voortvloeien. 

  2. Koper is vanaf het moment van passeren van de akte van kwijting of de 

verklaring van betaling van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars  

en is dientengevolge onderworpen aan het splitsingsreglement dat hem 

volledig bekend is en hij verbindt zich door het doen van een bieding 

eveneens het eventueel bestaande huishoudelijke reglement nauwgezet te 

zullen naleven. 

  3. Voor zover Koper hoofdelijk aansprakelijk is ingevolge artikel 5:122 lid 3 

van het Burgerlijk Wetboek voor voor rekening van Eigenaar komende 

bijdragen terzake van het Verkochte die in het lopende en/of voorafgaande 

boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, verplicht Koper 

zich om deze bijdragen te zullen voldoen. 

 18. Verklaring ex artikel 5:122 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek 
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ondersplitsing Den Haag Registergoed: 

  De verklaring als bedoeld in artikel 5:122 leden 5 en 6 van het Burgerlijk 

Wetboek is bij de vereniging van eigenaars opgevraagd, doch ten tijde van het 

passeren van onderhavige akte is bedoelde verklaring nog niet ontvangen. Zodra 

bedoelde verklaring beschikbaar is, zal deze gepubliceerd worden op de Website. 

 19. Akte van splitsing Amsterdam de Pijp Registergoed: 

  Het gebouw met de daarop gestichte opstallen met toebehoren werd gesplitst in 

appartementsrechten bij akte op twintig september tweeduizend tien verleden 

voor mr. H.J.M. van den Eerenbeemt, notaris te Amsterdam, van welke akte een 

afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor 

registergoederen op twintig september tweeduizend tien in register Hypotheken 

4, deel 58857 nummer 198, mede in verband met een akte van wijziging splitsing 

in appartementsrechten op dertien mei tweeduizend veertien verleden voor mr. 

H.J.M. van den Eerenbeemt, voornoemd, van welke akte een afschrift is 

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen op 

veertien mei tweeduizend veertien in register Hypotheken 4, deel 64335 nummer 

70. 

  Bij genoemde akte houdende splitsing in appartementsrechten is opgericht de 

vereniging van eigenaars, genaamd: "Vereniging van Eigenaars van het gebouw 

Ferdinand Bolstraat 125/127/hoek Van Ostadestraat 97 te Amsterdam", 

gevestigd te Rotterdam. 

  In voormelde splitsingsakte werden van toepassing werden verklaard de 

bepalingen vervat in het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, 

vastgesteld bij akte op zeventien januari tweeduizend zes verleden voor mr. A.G. 

Hartman, notaris te Amsterdam, van welke akte mede een afschrift is 

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen 

(destijds te Amsterdam) op achttien januari tweeduizend zes in Register 

Hypotheken 4 deel 19399 nummer 166, en welke bepalingen zijn aangevuld 

en/of gewijzigd bij vermelde akte van splitsing in appartementsrechten. 

 20. Vereniging van eigenaars Amsterdam de Pijp Registergoed:

  1. Het is Verkoper niet bekend of de vereniging van eigenaars andere schulden 

heeft dan die uit hoofde van de normale lasten en belastingen terzake van 

het gebouw met de daarbij behorende grond en de exploitatie verzekering en 

administratie daarvan. Het is Verkoper tevens niet bekend of genoemde 

vereniging van eigenaars besluiten heeft genomen waaruit voor de 

appartementseigenaars een aanmerkelijke verzwaring van bestaande 

financiële verplichtingen en/of nieuwe financiële verplichtingen van 

aanmerkelijke omvang voortvloeien. 
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  2. Koper is vanaf het moment van passeren van de akte van kwijting of de 

verklaring van betaling van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars  

en is dientengevolge onderworpen aan het splitsingsreglement dat hem 

volledig bekend is en hij verbindt zich door het doen van een bieding 

eveneens het eventueel bestaande huishoudelijke reglement nauwgezet te 

zullen naleven. 

  3. Voor zover Koper hoofdelijk aansprakelijk is ingevolge artikel 5:122 lid 3 

van het Burgerlijk Wetboek voor voor rekening van Eigenaar komende 

bijdragen terzake van het Verkochte die in het lopende en/of voorafgaande 

boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, verplicht Koper 

zich om deze bijdragen te zullen voldoen. 

 21. Verklaring ex artikel 5:122 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek 

Amsterdam de Pijp Registergoed: 

  De "Vereniging van Eigenaars van het gebouw Ferdinand Bolstraat 125/127/hoek 

Van Ostadestraat 97 te Amsterdam" is niet ingeschreven in het handelsregister. 

Blijkens voornoemde akte houdende splitsing in appartementsrechten 

ingeschreven in deel 58857 nummer 198 is de "commanditaire vennootschap met 

een beherende vennoot DanZep Hotel Real Estate .V." tot eerste bestuurder van 

de vereniging van eigenaars benoemd. 

  De verklaring als bedoeld in artikel 5:122 leden 5 en 6 van het Burgerlijk 

Wetboek is bij genoemde eestbenoemde bestuurder van de vereniging van 

eigenaars opgevraagd, doch ten tijde van het passeren van onderhavige akte is 

bedoelde verklaring nog niet ontvangen. Zodra bedoelde verklaring beschikbaar 

is, zal deze gepubliceerd worden op de Website. 

 22. Akte van hoofdsplitsing Amsterdam Arena Registergoed: 

  Het gebouw met de daarop gestichte opstallen met toebehoren werd gesplitst in 

appartementsrechten bij akte op zesentwintig oktober tweeduizend verleden voor 

de plaatsvervanger van mr. A.A. Schulting, notaris te Rotterdam, van welke akte 

een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor 

registergoederen (destijds te Amsterdam) op zevenentwintig oktober 

tweeduizend in register Hypotheken 4, deel 16949 nummer 27. 

  Bij genoemde akte houdende splitsing in appartementsrechten is opgericht de 

vereniging van eigenaars, genaamd: "Vereniging van Eigenaars Gebouw "Arena 

Arcade/Rainbow Offices I", Arenaboulevard te Amsterdam, gevestigd te 

Amsterdam. 

  In voormelde splitsingsakte werden van toepassing verklaard de bepalingen 

vervat in het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, vastgesteld bij 

akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een 
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plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, destijds notaris te Rotterdam, van 

welke akte mede een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare 

registers voor registergoederen te Amsterdam op acht januari negentienhonderd 

tweeënnegentig in Register Hypotheken 4 deel 10777 nummer 49, en welke 

bepalingen zijn aangevuld en/of gewijzigd bij vermelde akte van splitsing in 

appartementsrechten. 

 23. Vereniging van eigenaars hoofdsplitsing Amsterdam Arena Registergoed:

  1. Het is Verkoper niet bekend of de vereniging van eigenaars andere schulden 

heeft dan die uit hoofde van de normale lasten en belastingen terzake van 

het gebouw met de daarbij behorende grond en de exploitatie verzekering en 

administratie daarvan. Het is Verkoper tevens niet bekend of genoemde 

vereniging van eigenaars besluiten heeft genomen waaruit voor de 

appartementseigenaars een aanmerkelijke verzwaring van bestaande 

financiële verplichtingen en/of nieuwe financiële verplichtingen van 

aanmerkelijke omvang voortvloeien. 

  2. Koper is vanaf het moment van passeren van de akte van kwijting of de 

verklaring van betaling van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars  

en is dientengevolge onderworpen aan het splitsingsreglement dat hem 

volledig bekend is en hij verbindt zich door het doen van een bieding 

eveneens het eventueel bestaande huishoudelijke reglement nauwgezet te 

zullen naleven. 

  3. Voor zover Koper hoofdelijk aansprakelijk is ingevolge artikel 5:122 lid 3 

van het Burgerlijk Wetboek voor voor rekening van Eigenaar komende 

bijdragen terzake van het Verkochte die in het lopende en/of voorafgaande 

boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, verplicht Koper 

zich om deze bijdragen te zullen voldoen. 

 24. Verklaring ex artikel 5:122 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek 

hoofdsplitsing Amsterdam Arena Registergoed: 

  De verklaring als bedoeld in artikel 5:122 leden 5 en 6 van het Burgerlijk 

Wetboek is bij de vereniging van eigenaars opgevraagd, doch ten tijde van het 

passeren van onderhavige akte is bedoelde verklaring nog niet ontvangen. Zodra 

bedoelde verklaring beschikbaar is, zal deze gepubliceerd worden op de Website. 

 25. Akte van ondersplitsing Amsterdam Arena Registergoed: 

  Het na de hoofdsplitsing Amsterdam Arena Registergoed ontstane 

appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel sectie M 

complexaanduiding 629, appartementsindex 1 werd vervolgens ondergesplitst in 

appartementsrechten bij akte op zestien september tweeduizend vijf verleden 

voor een waarnemer van mr. J. ten Have, notaris te Amsterdam, van welke akte 
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een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor 

registergoederen (destijds te Amsterdam) op zestien september tweeduizend vijf 

in register Hypotheken 4, deel 19299 nummer 14. 

  Bij genoemde akte houdende ondersplitsing in appartementsrechten is opgericht 

de vereniging van eigenaars, genaamd: "Vereniging van Eigenaars "Druppels I, 

gevestigd te Amsterdam. 

  In voormelde akte van ondersplitsing werden van toepassing verklaard de 

bepalingen vervat in het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, 

vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden 

voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, destijds notaris te 

Rotterdam, van welke akte mede een afschrift is ingeschreven in de daartoe 

bestemde openbare registers voor registergoederen te Amsterdam op acht januari 

negentienhonderd tweeënnegentig in Register Hypotheken 4 deel 10777 nummer 

49, en welke bepalingen zijn aangevuld en/of gewijzigd bij vermelde akte van 

ondersplitsing in appartementsrechten. 

  Gemelde akte houdende ondersplitsing in appartementsrechten is vervolgens 

gewijzigd bij akte houdende wijziging splitsing op drieëntwintig december 

tweeduizend vijftien verleden voor mr. J. Wiertsema, notaris te Amsterdam, van 

welke akte een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare 

registers voor registergoederen op drieëntwintig december tweeduizend vijftien 

in register Hypotheken 4 deel 67456 nummer 169. 

 26. Vereniging van eigenaars ondersplitsing Amsterdam Arena Registergoed:

  1. Het is Verkoper niet bekend of de vereniging van eigenaars andere schulden 

heeft dan die uit hoofde van de normale lasten en belastingen terzake van 

het gebouw met de daarbij behorende grond en de exploitatie verzekering en 

administratie daarvan. Het is Verkoper tevens niet bekend of genoemde 

vereniging van eigenaars besluiten heeft genomen waaruit voor de 

appartementseigenaars een aanmerkelijke verzwaring van bestaande 

financiële verplichtingen en/of nieuwe financiële verplichtingen van 

aanmerkelijke omvang voortvloeien. 

  2. Koper is vanaf het moment van passeren van de akte van kwijting of de 

verklaring van betaling van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars  

en is dientengevolge onderworpen aan het splitsingsreglement dat hem 

volledig bekend is en hij verbindt zich door het doen van een bieding 

eveneens het eventueel bestaande huishoudelijke reglement nauwgezet te 

zullen naleven. 

  3. Voor zover Koper hoofdelijk aansprakelijk is ingevolge artikel 5:122 lid 3 

van het Burgerlijk Wetboek voor voor rekening van Eigenaar komende 
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bijdragen terzake van het Verkochte die in het lopende en/of voorafgaande 

boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, verplicht Koper 

zich om deze bijdragen te zullen voldoen. 

 27. Verklaring ex artikel 5:122 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek 

ondersplitsing Amsterdam Arena Registergoed: 

  De verklaring als bedoeld in artikel 5:122 leden 5 en 6 van het Burgerlijk 

Wetboek is bij de vereniging van eigenaars opgevraagd, doch ten tijde van het 

passeren van onderhavige akte is bedoelde verklaring nog niet ontvangen. Zodra 

bedoelde verklaring beschikbaar is, zal deze gepubliceerd worden op de Website. 

 28. Bepalingen van de erfpacht Amsterdam Arena Registergoed: 

  1. De vestiging van de erfpacht is geschied onder de Algemene bepalingen 

voor voortdurende erfpacht 1994 Amsterdam, vastgesteld bij besluit van de 

Gemeenteraad van Amsterdam van zes april negentienhonderd 

vierennegentig, nummer 275 en opgenomen in een notariële akte en met die 

akte ingeschreven in gemelde openbare registers voor registergoederen 

(destijds te Amsterdam) op negentien april negentienhonderd vierennegentig 

in Register Hypotheken 4 deel 12082 nummer 47, met uitzondering van 

artikel 8 lid 5 van deze bepalingen. 

  2. Op het Amsterdam Arena Registergoed zijn voorts van toepassing de 

bijzondere bepalingen die zijn vermeld in een akte van vestiging recht van 

erfpacht op tien mei tweeduizend verleden voor mr. P.A.E. Kerckhoffs, 

notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift werd ingeschreven ten 

kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te 

Amsterdam) op elf mei tweeduizend in Register Hypotheken 4 deel 16594 

nummer 32, welke bijzondere voorwaarden geacht worden woordelijk in 

deze akte te zijn opgenomen. 

  3. Het recht van erfpacht is voortdurend. 

  4. Blijkens de hiervoor omschreven akte houdende wijziging splitsing in 

appartementsrechten bedraagt de jaarlijkse canon drieënzestigduizend 

zevenhonderd tweeëntwintig euro en eenenveertig eurocent (€ 63.722,41) en 

is de canon vooruitbetaald tot en met eenendertig maart tweeduizend 

negenenveertig. 

 Risico en verzekering. 

 Artikel 19. 

 In aanvulling op het bepaalde in artikel 19.2 van de Algemene Veilingvoorwaarden 

geldt het volgende: 

 Het Registergoed is voor risico van de Koper vanaf het moment dat de Gunning hem 

is meegedeeld, dan wel, ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 
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lid 2 Burgerlijk Wetboek, vanaf het moment dat de voorzieningenrechter de 

koopovereenkomst heeft goedgekeurd. 

 Aflevering. 

 Artikel 20. 

 In afwijking van het bepaalde in artikel 20 lid 4 tweede zin van de Algemene 

Veilingvoorwaarden komt het risico dat het Registergoed geheel of gedeeltelijk, 

tenietgaat, wordt beschadigd of anderszins in waarde daalt, ongeacht de oorzaak, voor 

rekening van Koper vanaf het moment dat de Gunning hem is meegedeeld, dan wel, 

ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk 

Wetboek, vanaf het moment dat de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft 

goedgekeurd. 

 Huur/gebruik. 

 Artikel 22. 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 van de Algemene Veilingvoorwaarden 

geldt het volgende: 

 Verkoper heeft onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed. 

 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 van de Algemene Veilingvoorwaarden 

geldt het volgende: 

 1. Voor zover bekend bij Verkoper is het Registergoed verhuurd. Het Registergoed 

zal worden verkocht onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten. 

 2. Terzake de lopende huurovereenkomsten is een rechtsgeding aanhangig ten 

aanzien van de hoogte van de huurtermijnen en de uitleg van de 

huurovereenkomsten. 

 3. Informatie omtrent de aan Verkoper bekende huurovereenkomsten en relevante 

informatie terzake het rechtsgeding kan worden opgevraagd door het zenden van 

een email: 

  -  tot en met negen augustus tweeduizend achttien gericht aan 

trees.holslag@dlapiper.com; 

  - vanaf tien augustus tweeduizend achttien gericht aan 

axel.visschedijk@dlapiper.com. 

 3. Verkoper staat er niet voor in dat de aan haar verstrekte informatie met 

betrekking tot verhuur juist en/of volledig is of dat er voordien of nadien 

afwijkende afspraken met huurders zijn of worden gemaakt. Verkoper staat er 

eveneens niet voor in dat de verplichtingen die voortvloeien uit de 

huurovereenkomst volledig en/of regelmatig worden nagekomen. 

 4. De huurtermijnen zijn verpand aan Verkoper. 

 5. Eventuele door huurders gestorte waarborgsommen zullen tussen Verkoper en 

Koper niet verrekend worden.
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  Verkoper is niet aansprakelijk voor het al dan niet slagen van het innen van een 

mogelijk gestorte waarborgsom door Koper op grond van het bepaalde in artikel 

7:14 Burgerlijk Wetboek. 

 6. Lopende huurtermijnen en servicekosten, ongeacht of deze maandelijks, per 

kwartaal of jaarlijks verschuldigd zijn, worden tussen Verkoper en Koper niet 

verrekend, aangezien die bedragen niet door Verkoper worden geïnd. 

  Verkoper is niet aansprakelijk voor het al dan niet slagen van het innen van een 

reeds vervallen huurtermijn door Koper op grond van het bepaalde in artikel 7:14 

Burgerlijk Wetboek. 

 7. Het is Verkoper niet bekend of eventuele door huurders gestelde bankgaranties 

overdraagbaar zijn. 


