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VEILINGVOORWAARDEN 

Steenstraat 103 te Arnhem 

 

Op acht augustus tweeduizend achttien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar  ----  

Joseph Hermanus Smit, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van mr.  ------  

Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:  -------------------------------  

mevrouw drs. Cornelia Maria Philomena Poppelaars, werkzaam te 3012 CN  ----  

Rotterdam, Weena 690, geboren te Breda op tweeëntwintig oktober  ---------------  

negentienhonderd éénenzeventig, te dezen handelend als schriftelijk  --------------  

gevolmachtigde van:  -----------------------------------------------------------------------  

RNHB B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,  --------  

statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 3511 BP Utrecht op het  

adres Sint Jacobsstraat 125, ingeschreven in het handelsregister onder  ------------  

dossiernummer 66858925.  ----------------------------------------------------------------  

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde het navolgende.  ----------------  

Definities.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 1.  ------------------------------------------------------------------------------------  

In de akte wordt verstaan onder:  ----------------------------------------------------------  

- Algemene Veilingvoorwaarden:  -----------------------------------------------------  

 de Algemene Veilingvoorwaarden vastgesteld bij akte op  -----------  

eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr.  -----  

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

ingeschreven in de Openbare Registers, in register Hypotheken 4,  -  

deel 65530, nummer 153;  -------------------------------------------------  

- Eigenaar:  -------------------------------------------------------------------------------  

 de rechthebbende tot het Registergoed;  ---------------------------------  

- Hypotheek: ------------------------------------------------------------------------------  

 het recht van hypotheek ten behoeve van de Verkoper tot een  ------  

bedrag groot twee miljoen vijfhonderdduizend euro  ------------------  

(€ 2.500.000,00), alsmede tot een bedrag groot een miljoen  ---------  

vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) voor rente en kosten, ----  

derhalve in totaal tot een bedrag groot vier miljoen euro  -------------  

(€ 4.000.000,00), gevestigd bij akte van hypotheekverlening op  ----  

drie juni tweeduizend dertien verleden voor mr. P.F. Heuff, notaris  

te Arnhem, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de  ------  

Openbare Registers op drie juni tweeduizend dertien in register  ----  

Hypotheken 3, deel 65147, nummer 143;  -------------------------------  
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- Openbare Registers:  ------------------------------------------------------------------  

 de openbare registers voor registergoederen, die worden gehouden   

ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare  ---------  

registers;  ---------------------------------------------------------------------  

- Pandrecht:  ------------------------------------------------------------------------------  

 het/de pandrecht(en) als bedoeld in artikel 3:237 Burgerlijk  ---------  

Wetboek op de Roerende Zaken tot waarborg van dezelfde  ---------  

vordering tot zekerheid waarvoor de Hypotheek is gevestigd;  ------  

- Registergoed:  --------------------------------------------------------------------------  

 het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van   

de winkel op de begane grond met een gedeelte van de kelder,  -----  

plaatselijk bekend Steenstraat 103 te 6828 CH Arnhem, kadastraal   

bekend gemeente Arnhem, sectie R, complexaanduiding 7302-A,   

appartementsindex 1, uitmakende het één/vierde (1/4e) aandeel in  -  

de gemeenschap bestaande uit een perceel grond met het daarop  ---  

gelegen complex, plaatselijk bekend Steenstraat 101-1, 101-2, 101 -  

3 en 103 te Arnhem, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend  ---  

gemeente Arnhem, sectie R, nummer 7300, groot tweeëntachtig  ---  

centiare;  ----------------------------------------------------------------------  

- 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 hypotheek geldende regels te  --------  

executeren;  -------------------------------------------------------------------  

- Schuldenaar:  ---------------------------------------------------------------------------  

 de schuldenaar van de vordering waarvoor de Hypotheek tot  -------  

waarborg strekt;  -------------------------------------------------------------  

- Veiling:  ----------------------------------------------------------------------------------  

 de executoriale verkoop als bedoeld in artikel 3:268 Burgerlijk  ----  

Wetboek van het Registergoed en de Roerende Zaken;  --------------  

- Veilingnotaris:  -------------------------------------------------------------------------  

 een van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen  ------  

B.V.;  --------------------------------------------------------------------------  

- Verkoper:  -------------------------------------------------------------------------------  

 RNHB B.V.  ----------------------------------------------------------------  

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

meervoud worden gebruikt.  ---------------------------------------------------------------  
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Veiling.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 2.  ------------------------------------------------------------------------------------  

De Verkoper heeft de Veilingnotaris verzocht om over te gaan tot de Veiling.  ---  

Verkrijging van het Registergoed door de Eigenaar. Splitsing in  --------------  

appartementsrechten.  --------------------------------------------------------------------  

Artikel 3.  ------------------------------------------------------------------------------------  

1. De Eigenaar heeft het Registergoed verkregen door inschrijving in de  -------  

Openbare Registers te Arnhem op zeventien juli negentienhonderd  ----------  

achtennegentig in register Hypotheken 4, deel 16811, nummer 27, van een  -  

afschrift van de op zestien juli negentienhonderd achtennegentig voor mr.  --  

P.F. Heuff, notaris te Arnhem, verleden akte van levering.  ---------------------  

2. De gemeenschap waarvan het Registergoed deel uitmaakt is gesplitst in  -----  

appartementsrechten bij akte op een mei negentienhonderd zevenennegentig  

voor mr. H. den Hartog, destijds notaris te Arnhem, verleden, van welke  ----  

akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare Registers te Arnhem op  --  

twee mei negentienhonderd zevenennegentig in register Hypotheken 4, deel  

15602, nummer 38.  --------------------------------------------------------------------  

Hypotheek en Pandrecht. Verzuim.  ---------------------------------------------------  

Artikel 4.  ------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het Registergoed is belast met de Hypotheek. De Roerende Zaken zijn  ------  

belast met het Pandrecht.  -------------------------------------------------------------  

 De Hypotheek en het Pandrecht zijn oorspronkelijk gevestigd ten behoeve  -  

van FGH Bank N.V. Als gevolg van een akte van splitsing op achtentwintig  

december tweeduizend zestien verleden voor een waarnemer van mr.  --------  

J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam, is een deel van het vermogen van  

FGH Bank N.V., waaronder de vordering tot zekerheid waarvan de  ----------  

Hypotheek en het Pandrecht zijn gevestigd, onder algemene titel  -------------  

overgegaan op Yellow Newco B.V. Bij akte op negenentwintig december  --  

tweeduizend zestien voor een waarnemer van mr. W.H. Bossenbroek,  -------  

notaris te Amsterdam, verleden, zijn Vesting Finance Servicing B.V., als  ---  

verkrijgende vennootschap, en Yellow Newco B.V., als verdwijnende -------  

vennootschap, een juridische fusie aangegaan als gevolg waarvan Vesting  --  

Finance Servicing B.V., ingeschreven in het handelsregister onder  -----------  

dossiernummer 08131885, de rechtsopvolger onder algemene titel van  ------  

Yellow Newco B.V. is. Als gevolg van een akte van splitsing op elf januari   

tweeduizend achttien verleden voor mr. P.G. van Druten, notaris te  ----------  

Amsterdam, is een deel van het vermogen van Vesting Finance Servicing  --  
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B.V., waaronder de vordering tot zekerheid waarvan de Hypotheek en het  --  

Pandrecht zijn gevestigd, onder algemene titel overgegaan op Yellow  -------  

Demerger Entity B.V. Bij akte op twaalf januari tweeduizend achttien voor   

mr. P.G. van Druten, notaris te Amsterdam, verleden, zijn RNHB B.V., als  -  

verkrijgende vennootschap, en Yellow Demerger Entity B.V., als  ------------  

verdwijnende vennootschap, een juridische fusie aangegaan als gevolg  ------  

waarvan RNHB B.V., ingeschreven in het handelsregister onder --------------  

dossiernummer 66858925, de rechtsopvolger onder algemene titel van  ------  

Yellow Demerger Entity B.V. is.  ---------------------------------------------------  

2. De Schuldenaar is in verzuim met de voldoening van hetgeen waarvoor de  -  

Hypotheek en het Pandrecht tot zekerheid strekken en zodoende maakt de  --  

Verkoper gebruik van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 3:268  -----------  

Burgerlijk Wetboek om over te gaan tot Veiling van het Registergoed en de  

Roerende Zaken.  -----------------------------------------------------------------------  

Wettelijke voorschriften.  ----------------------------------------------------------------  

Artikel 5.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Voldaan is casu quo zal worden aan de wettelijke voorschriften, waaronder:  -----  

- aanzegging van Veiling overeenkomstig artikel 544 Wetboek van  ------------  

Burgerlijke Rechtsvordering;  --------------------------------------------------------  

- vaststelling van de website en gedurende welke periode er geboden kan  -----  

worden en schriftelijke kennisgeving daarvan overeenkomstig artikel 515  --  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;  ---------------------------------------  

- bekendmaking van de verkoop overeenkomstig artikel 516 Wetboek van  ---  

Burgerlijke Rechtsvordering.  --------------------------------------------------------  

Vaststelling veilingvoorwaarden.  ------------------------------------------------------  

Artikel 6.  ------------------------------------------------------------------------------------  

De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de  -------  

Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden   

en, in aanvulling op en in afwijking van de Algemene Veilingvoorwaarden, de  -  

navolgende bijzondere voorwaarden. In de navolgende bijzondere voorwaarden   

zijn de gehanteerde begrippen gelijk aan de begrippen vermeld in de Algemene   

Veilingvoorwaarden, voor zover niet anders is bepaald. ------------------------------  

In aanvulling casu quo afwijking van:  ---------------------------------------------------  

- Begrippen:  ------------------------------------------------------------------------------  

 - omvat het begrip “Bieder” tevens diegene die een bieding als bedoeld  -  

in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering uitbrengt;  

 - omvat het begrip “Bieding” tevens een bieding als bedoeld in artikel  ---  
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547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;  ----------------------  

 - blijkt het Biedprotocol ook uit informatie op de Website;  -----------------  

 - omvat het begrip “Gunning” tevens de enkele acceptatie door de  --------  

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;  -------  

 - omvat het begrip “Koopovereenkomst” tevens een koopovereenkomst  -  

als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek;  ---------------------  

 - omvat het begrip “Koopsom” tevens de koopsom van een  ----------------  

koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk  ----------  

Wetboek;  --------------------------------------------------------------------------  

 - wordt onder “Onderhandse Verkoop” verstaan een onderhandse ---------  

verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek;  ----------  

- Artikel 1. (Omschrijving Registergoed. Objectinformatie):  --------------------  

 - is de Verkoper niet gehouden publiekrechtelijke lasten en beperkingen   

te vermelden voor zover deze:  -------------------------------------------------  

 - kenbaar zijn uit de openbare registers voor registergoederen; of  ----  

 - niet het Registergoed in het bijzonder betreffen, waaronder  ---------  

begrepen doch niet beperkt tot publiekrechtelijke beperkingen van   

algemene strekking zoals beleidsregels, verordeningen of  -----------  

bestemmingsplannen;  ------------------------------------------------------  

 - ontslaat de eventuele vermelding van de publiekrechtelijke bestemming  

van het Registergoed de Koper niet van zijn onderzoeksplicht naar deze  

bestemming;  ----------------------------------------------------------------------  

- Artikel 4. (De Veiling):  ---------------------------------------------------------------  

 - indien er tijdens de Afslag wordt afgemijnd, is het hoogste Bod gelijk  -  

aan het totaal van de Inzetsom en het Afmijnbedrag;  ----------------------  

- Artikel 5 (Het Bod):  -------------------------------------------------------------------  

 - is een Bieder niet meer aan zijn Bod gebonden, indien de  -----------------  

Veilingnotaris hem heeft bericht dat de Koper de waarborgsom heeft  --  

voldaan;  ---------------------------------------------------------------------------  

 - 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 wordt verlengd indien de  --  

Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde  --  

eindtijd eindigt;  -------------------------------------------------------------------  

- Artikel 7 (Inzetpremie):  --------------------------------------------------------------  
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 - bedraagt de inzetpremie een procent (1%) van de Inzetsom;  --------------  

- Artikel 8 (Bieder voor een ander):  --------------------------------------------------  

 - heeft een Bieder niet het recht te verklaren dat hij de Bieding heeft  -----  

uitgebracht namens één of meer anderen;  ------------------------------------  

- Artikel 9 (Gunning, beraad, niet Gunning en afgelasting): ----------------------  

 - heeft de Verkoper ook het recht om te gunnen aan een andere Bieder  ---  

dan de Hoogste Bieder ingeval de Koopovereenkomst met de Hoogste  -  

Bieder door de Verkoper is ontbonden overeenkomstig het in artikel 23  

lid 2 sub b bepaalde;  -------------------------------------------------------------  

 - is de Verkoper, tot het moment van betaling van de Koopsom, bevoegd  

de tot stand gekomen Koopovereenkomst te ontbinden door middel van  

een schriftelijke mededeling aan de Koper, indien een Nederlandse  -----  

rechter in een (kort geding) procedure bepaalt dat de Verkoper niet  -----  

bevoegd is om over te gaan tot de Veiling;  ----------------------------------  

 - zijn, ingeval de Koper een maatschap, vennootschap onder firma of een  

commanditaire vennootschap is:  -----------------------------------------------  

 - de maten van de maatschap;  ----------------------------------------------  

 - de vennoten van de vennootschap onder firma;  of  --------------------  

 - de beherend vennoten van de commanditaire vennootschap,  --------  

 ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voor de Koper  

voortvloeien uit de Koopovereenkomst;  --------------------------------------  

- Artikel 10 (Belasting en kosten):  ----------------------------------------------------  

- worden voor zover verschuldigd uitsluitend aan de Koper in rekening  --  

gebracht:  ---------------------------------------------------------------------------  

 a. de aan de Inzetter op grond van artikel 7 verschuldigde inzetpremie  

exclusief de daarover eventueel verschuldigde omzetbelasting;  -----  

 b. de verschuldigde overdrachtsbelasting tegen een tarief van zes  -----  

procent (6%);  ----------------------------------------------------------------  

 c. het notariële honorarium voor de Veiling groot drieduizend euro ---  

(€ 3.000,00), exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting  -  

per levering; voor kantoorkosten zal een bedrag gelijk aan zes  -----  

procent (6%) van het te declareren honorarium in rekening worden  

gebracht;  ---------------------------------------------------------------------  

 d. de kosten van aanzegging van de Veiling door de deurwaarder, in  -  

totaal groot driehonderd achtenzestig euro en drieënnegentig cent  -  

(€ 368,93), exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting;  ---  

 e. zeventig euro (€ 70,00), exclusief de daarover eventueel  -------------  
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verschuldigde omzetbelasting, voor het opvragen van informatie  --  

bij de gemeente waarin het Registergoed is gelegen;  -----------------  

 f. de kosten van de kadastrale recherches ter zake van het  --------------  

Registergoed met inbegrip van de kosten van het opvragen van alle  

benodigde akte(n) en kadastrale kaart(en) en het doen van een  -----  

erfdienstbaarhedenonderzoek tot uiterlijk één april  -------------------  

negentienhonderd vijftig, in totaal groot achtenveertig euro  ---------  

(€ 48,00), exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting;  ----  

 g. het kadastrale recht ter zake van de levering van het Registergoed,   

groot eenhonderd zesentwintig euro (€ 126,00) per levering;  --------  

 h. de kosten van bekendmaking van de Veiling op veilingnotaris.nl,  --  

groot driehonderd vijfendertig euro (€ 335,00), exclusief de  --------  

daarover verschuldigde omzetbelasting;  --------------------------------  

 i. de door het Veilinghuis in rekening te brengen kosten voor de  ------  

Veiling (voor dossiervorming, opstartkosten, handeling, marketing,  

Platformnotaris), groot tweeduizend zeshonderd tien euro  -----------  

(€ 2.610,00), exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting;  -  

 met dien verstande dat ingeval van een onderhandse verkoop als  ---  

bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, door het  ---------  

Veilinghuis voor de Veiling (voor dossiervorming, opstartkosten,  -  

handeling, marketing en Platformnotaris), tweeduizend eenhonderd  

vijfendertig euro (€ 2.135,00), exclusief de daarover verschuldigde  

omzetbelasting, in rekening wordt gebracht;  ---------------------------  

 j. een bedrag aan rente berekend over de Koopsom op basis van de  --  

wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek  ---  

over de periode die begint op de dag van Gunning  --------------------  

 (dan wel de dag van goedkeuring van de Koopovereenkomst door  -  

de voorzieningenrechter ingeval van onderhandse verkoop als  -----  

bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek)  --------------------  

 en eindigt op de dag van betaling van de Koopsom, met dien  -------  

verstande dat als de dag van betaling van de Koopsom gelegen is  --  

later dan de dag gelegen zes (6) weken na de Gunning, terwijl de  --  

oorzaak daarvan niet aan de Koper is te wijten, de periode  ----------  

waarover de rente verschuldigd is eindigt op de dag gelegen zes (6)  

weken na de Gunning;  -----------------------------------------------------  

 k. het notarieel honorarium voor de afgifte van op verzoek van de  ----  

Koper aan de Koper afgegeven eerste grosse, groot eenhonderd  ----  
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tachtig euro (€ 180,00), exclusief de daarover verschuldigde  --------  

omzetbelasting; voor kantoorkosten zal een bedrag gelijk aan zes  --  

procent (6%) van het te declareren honorarium in rekening worden  

gebracht;  ---------------------------------------------------------------------  

 l. het bedrag aan door de eigenaar verschuldigde bijdragen als  --------  

bedoeld in artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek, waarvoor de  ----  

Koper op grond van artikel 5:122 lid 4 Burgerlijk Wetboek  ---------  

hoofdelijk aansprakelijk is en waarvan de hoogte blijkt uit de  ------  

opgave als bedoeld in artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk Wetboek;  ------  

 - geldt in plaats van het genoemde bedrag voor kadastraal recht, de  -------  

kosten van aanzegging van de Veiling door de deurwaarder en de door   

het Veilinghuis in rekening te brengen kosten, het werkelijk  -------------  

verschuldigd bedrag indien, bijvoorbeeld als gevolg van een  -------------  

tariefswijziging, het werkelijk verschuldigde bedrag afwijkt van het  ----  

genoemde bedrag;  ----------------------------------------------------------------  

 -      zijn alle niet aan de Koper in rekening gebrachte kosten ter zake van de  

Veiling, kosten van de executie als bedoeld in artikel 3:270 lid 1 Burgerlijk   

Wetboek, die uit de Koopsom worden voldaan;  ----------------------------------  

- blijft artikel 3 lid 5 Wet op de omzetbelasting 1968, overeenkomstig  ---  

het besluit van de staatssecretaris van Financiën de dato negentien  ------  

september tweeduizend dertien, met kenmerk BLKB2013/1686M, ------  

buiten toepassing, omdat:  -------------------------------------------------------  

 - alle betrokken partijen dat volgen en de daarbij behorende  ----------  

gevolgen voor de omzetbelasting accepteren;  --------------------------  

 - de Notaris omzetbelasting zal voldoen over het notarieel  ------------  

honorarium ter zake van de Veiling; en  ---------------------------------  

 - de Koper geldt als directe afnemer bij de toepassing van de  ---------  

verlegging als bedoeld in artikel 12 lid 5 Wet op de omzetbelasting  

1968 juncto artikel 24ba lid 1 onderdeel d of e Uitvoeringsbesluit  -  

omzetbelasting 1968,  -------------------------------------------------------  

 met dien verstande dat de eigenaar geacht wordt stilzwijgend in te  ------  

stemmen met het, overeenkomstig het besluit van de staatssecretaris  ---  

van Financiën de dato negentien september tweeduizend dertien, met  --  

kenmerk BLKB2013/1686M, buiten toepassing blijven van artikel 3 lid  

5 Wet op de omzetbelasting 1968 en de gevolgen daarvan voor de  ------  

omzetbelasting;  -------------------------------------------------------------------  

 - is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting  --  
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verschuldigd omdat, voor zover de levering niet kwalificeert als een  ---  

overgang van een (gedeelte van een) algemeenheid van goederen als  ---  

bedoeld in artikel 37d Wet op de omzetbelasting 1968:  -------------------  

 - het Registergoed meer dan twee (2) jaren geleden voor het eerst in   

gebruik genomen is;  --------------------------------------------------------  

 - er niet, voor zover de levering van het Registergoed op grond van  -  

artikel 3 Wet op de omzetbelasting 1968 als levering aangemerkt  --  

dient te worden, geopteerd zal worden voor een met omzetbelasting  

belaste levering van het Registergoed; en  -------------------------------  

 - er niet, voor zover de levering van het Registergoed op grond van  -  

artikel 3 lid 2 Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 11 lid 1  

letter b ten vijfde laatste volzin van de Wet op de omzetbelasting  --  

1968 als verhuur aangemerkt dient te worden, een verzoek als  ------  

bedoeld in artikel 6a Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968   

zal worden gedaan, om te worden uitgezonderd van de vrijstelling  -  

van omzetbelasting op de verhuur van het Registergoed,  -------------  

 met dien verstande dat onder “levering” in dit verband uitsluitend  ------  

bedoeld wordt de relevante levering in de zin van de Wet op de  ---------  

Omzetbelasting 1968;  -----------------------------------------------------------  

 - voor het geval de levering van het Registergoed kwalificeert als een  ----  

overgang van een (gedeelte van een) algemeenheid van goederen als  ---  

bedoeld in artikel 37d Wet op de omzetbelasting 1968:  -------------------  

 - is de Koper verplicht de exploitatie van het Registergoed als --------  

ondernemer in de zin van de omzetbelasting voort te zetten; en  -----  

 - gaan eventuele lopende omzetbelasting-herzieningstermijnen, als  --  

bedoeld in artikel 15 leden 4 en 6 Wet op de omzetbelasting 1968  -  

juncto artikel 11 tot en met 13a Uitvoeringsbeschikking  -------------  

omzetbelasting 1968, als gevolg van toepassing van artikel 37d  ----  

Wet op de omzetbelasting 1968 over op de Koper;  --------------------  

 - zijn, voor zover de Verkoper bekend, er geen omzetbelasting- ------------  

herzieningstermijnen (meer) van toepassing; mocht dit toch het geval  --  

zijn en herziening van omzetbelasting aan de orde zijn, waaronder in  --  

het jaar van overdracht, dan komt dit volledig voor rekening en risico  --  

van de Koper;  ---------------------------------------------------------------------  

 - hoeft de Koper alleen dan minder overdrachtsbelasting dan de hiervoor  

bedoelde zes procent (6%);  -----------------------------------------------------  

 over de gehele Koopsom te storten op de Kwaliteitsrekening, als hij  ----  
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tijdig vóór de Levering:  ---------------------------------------------------------  

 - de schriftelijke bevestiging van de bevoegde inspecteur van de  -----  

Belastingdienst; of  ----------------------------------------------------------  

 - alle stukken met objectieve bewijzen,  -----------------------------------  

 heeft overhandigd aan de Notaris waaruit ten genoegen van de Notaris  -  

blijkt dat is voldaan aan alle voorwaarden die:  ------------------------------  

 - blijkens de vrijstelling als bedoeld in de Wet belastingen van  -------  

rechtsverkeer waarop een beroep wordt gedaan zijn vereist voor het  

inroepen van die vrijstelling; of  ------------------------------------------  

 - blijkens de goedkeuring in een besluit van de Staatsecretaris van  --  

Financiën waarop een beroep wordt gedaan zijn vereist voor een  --  

beroep op die goedkeuring,  -----------------------------------------------  

 met dien verstande dat wanneer het voldoen aan alle voorwaarden  ------  

slechts betrekking heeft op een gedeelte van het Registergoed, de  -------  

Koper tevens tijdig vóór de Levering de stukken aan de Notaris dient te  

overhandigen die blijkens het Ministerie van Financiën zijn vereist voor  

de vaststelling van de toerekening van een gedeelte van de grondslag  --  

voor de overdrachtsbelasting aan het betreffende gedeelte van het  ------  

Registergoed;  ---------------------------------------------------------------------  

 - zal de Notaris namens de Koper aangifte doen voor de  --------------------  

overdrachtsbelasting voor het op de Kwaliteitsrekening aan  --------------  

overdrachtsbelasting ontvangen bedrag en dit bedrag conform de  -------  

aangifte afdragen;  ----------------------------------------------------------------  

 - is, uitsluitend ter bepaling van de hoogte van de grondslag voor de  -----  

overdrachtsbelasting, het aandeel van de eigenaar in de reserve- en/of  --  

onderhoudsfondsen van de vereniging van eigenaren in de Koopsom  ---  

begrepen voor een bedrag gelijk aan de door de vereniging van  ---------  

eigenaren op te geven waarde van dit aandeel;  ------------------------------  

 - wordt:  ------------------------------------------------------------------------------  

 - ingeval van openbare verkoop als bedoeld in artikel 519 Wetboek  -  

van Burgerlijke Rechtsvordering aan de Notariële Verklaring van  -  

Betaling; en  ------------------------------------------------------------------  

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

Burgerlijk Wetboek aan de akte van levering, --------------------------  

 een tijdig door de Notaris ontvangen verklaring van het bestuur van de   

vereniging van eigenaars als bedoeld in artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk  --  

Wetboek gehecht;  ----------------------------------------------------------------  
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- Artikel 11 (Tijdstip van betaling):  --------------------------------------------------  

 - worden de verplichtingen tot betaling van de Koopsom en tot Levering   

van het Registergoed, indien een afkoelingsperiode wordt afgekondigd   

als bedoeld in de Faillissementswet, opgeschort tot vijf (5) dagen na de  

datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de  ------  

Verkoper is geïnformeerd dat de afkoelingsperiode met betrekking tot  -  

het Registergoed is geëindigd, met dien verstande dat de overige  --------  

verplichtingen van de Koper, waaronder die tot het betalen van een  ----  

waarborgsom, niet worden opgeschort;  ---------------------------------------  

 - worden de verplichtingen tot betaling van de Koopsom en tot Levering   

van het Registergoed, indien van overheidswege of op grond van een  --  

rechterlijke beschikking een maatregel wordt opgelegd die leidt tot  -----  

opschorting van de executoriale verkoop terwijl er reeds een  -------------  

koopovereenkomst met betrekking tot het Registergoed tot stand is  -----  

gekomen, opgeschort tot vijf dagen na de datum waarop de  --------------  

Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de Verkoper is  ------------  

geïnformeerd dat de opschorting van de executoriale verkoop met  ------  

betrekking tot het Registergoed is geëindigd, met dien verstande dat de -  

overige verplichtingen van de Koper, waaronder die tot het betalen van  

een waarborgsom, niet worden opgeschort;  ----------------------------------  

 - heeft de Verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden indien  -  

de Verkoper na afloop van een hiervoor bedoelde afkoelingsperiode het  

Registergoed niet meer kan of mag leveren, met dien verstande dat  -----  

ontbinding van de koopovereenkomst mogelijk is tot de vijfde dag na  --  

de datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de  --  

Verkoper is geïnformeerd dat de afkoelings- of opschortingsperiode is  -  

geëindigd;  -------------------------------------------------------------------------  

- Artikel 12 (Wijze van betaling, kwijting):  -----------------------------------------  

 - wordt de Koper geacht een verschuldigd bedrag niet te hebben voldaan,  

ondanks dat de Kwaliteitsrekening is gecrediteerd met het betreffende  -  

bedrag, indien het bedrag is overgemaakt van een rekening die niet op  -  

naam van de Koper staat, totdat de Veilingnotaris een verklaring heeft  -  

ontvangen van de houder van de rekening, waarvan het bedrag is  -------  

overgemaakt, waarin deze rekeninghouder verklaart het betreffende  ----  

bedrag onvoorwaardelijk aan de Koper ter beschikking te hebben  -------  

gesteld ter betaling van het door de Koper verschuldigde bedrag;  -------  

- Artikel 13 (Waarborgsom):  ----------------------------------------------------------  
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 - zal de Notaris eventuele negatieve rente, die de financiële instelling bij   

wie de Notaris de Kwaliteitsrekening aanhoudt, ter zake van de  ---------  

waarborgsom in rekening brengt, in mindering brengen op de  -----------  

waarborgsom;  ---------------------------------------------------------------------  

 - dient de Koper een waarborgsom te betalen ten bedrage van tien  --------  

procent (10%) van de Koopsom, met een minimum van tienduizend  ----  

euro (€ 10.000,00);  --------------------------------------------------------------  

- Artikel 16 (Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen):  ------------------  

 - is de Verkoper bekend met verplichtingen, lasten en/of beperkingen  ----  

voorkomende in:  -----------------------------------------------------------------  

 a. de op vier mei negentienhonderd tweeënzestig  voor mr. I. van de  -  

Velde, destijds notaris te Arnhem, verleden akte van ruiling, van  --  

welke akte een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde  ----  

openbare registers te Arnhem op vier mei negentienhonderd  --------  

tweeënzestig in register Hypotheken 4, deel 3093, nummer 148,  ---  

woordelijk luidende als volgt:  --------------------------------------------  

 "ARTIKEL 6. Het sub B genoemde terrein moet aan de Oostzijde  --  

worden bebouwd met een winkel, showroom of dergelijke, met  -----  

bovenwoningen en/of kantoren tot een hoogte ongeveer gelijk aan  -  

die van het aangrenzende pand, derhalve met in totaal vier  ---------  

bouwlagen en aan de Westzijde met een garage of werkplaats of  ---  

dergelijke, waarboven één verdieping (woning, kantoor of  ----------  

dergelijke) is toegestaan. Wat onder het gestelde in het eerste lid  --  

van dit artikel wordt verstaan staat uitsluitend ter beoordeling van  

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Arnhem.  ------------  

 ARTIKEL 7. De bebouwing van het terrein sub B mag uitsluitend  --  

opgericht worden in de perceelsgrens langs het voorgelegen  -------  

straatgedeelte.  ---------------------------------------------------------------  

 ARTIKEL 8. Het terrein sub B moet zijn bebouwd overeenkomstig  -  

de voorgaande bepalingen binnen twee jaar na de dag waarop de  -  

bouwvergunning wordt verleend.  ----------------------------------------  

 Mocht op de datum dat de bouwvergunning wordt verleend dit  -----  

terrein nog niet overeenkomstig het gestelde in artikel 2 dezer akte  

door de Gemeente Arnhem zijn opgeleverd, dan begint de in dit  ----  

artikel genoemde termijn van twee jaar te lopen op de dag dat  -----  

zulks wel het geval is.  ------------------------------------------------------  

 ARTIKEL 9. De N.V. MATSER mag niet dan met goedkeuring van   
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Burgemeester en Wethouders aan welke goedkeuring voorwaarden  

kunnen worden verbonden tot gehele of gedeeltelijke vervreemding  

van het terrein sub B overgaan, alvorens de in artikel 4 bedoelde  --  

opstal glas- en waterdicht is. Bij niet-nakoming van de bepaling  ---  

genoemd in het eerste lid van dit artikel verbeurt de N.V. MATSER   

een boete van vijf en twintig duizend gulden ten bate van de  --------  

Gemeente.  --------------------------------------------------------------------  

 ARTIKEL 10. Bij niet-nakoming van de  in de artikelen 6, 7 en 8  ---  

genoemde bepalingen verbeurt de N.V. MATSER voor iedere  -------  

maand gedurende welke niet voldaan is aan één of meer van deze  -  

bepalingen telkens een boete van tweeduizend vijfhonderd gulden  -  

ten bate van de Gemeente Arnhem, te betalen binnen veertien na  --  

een daartoe strekkende aanmaning van Burgemeester en  ------------  

Wethouders,met dien verstande dat nimmer enige uitdrukkelijke  ---  

ingebrekestelling zal zijn vereist.  -----------------------------------------  

 Deze aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de N.V. MATSER  

tenminste dertig dagen tevoren per aangetekende brief op de niet- -  

nakoming opmerkzaam is gemaakt en zal achterwege blijven indien  

in die tijd ten genoegen van Burgemeester en Wethouders is  --------  

voldaan aan de voorgeschreven bepalingen.  ---------------------------  

 Bij toepassing van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel  -----  

wordt de maand gesteld op dertig dagen en wordt een gedeelte van  

de maand gerekend voor een voor een volle maand.  ------------------  

 ARTIKEL 11. Bij elke gehele of gedeeltelijke overdracht van het  ---  

onroerend goed sub B moeten de in de artikelen 6, 7 en 8  -----------  

(voorzover aan de bepaling van dit laatste artikel niet mocht zijn  --  

voldaan), en 10, alsmede de onderhavige opnameverplichting zelf,   

worden opgenomen in de akte van overdracht, op straffe van  -------  

verbeurte van een boete van vijf en twintig duizend gulden, door de  

overdragende partij die dit verzuimt en ingeval meerdere personen  

als overdragende partij optreden, door hen als hoofdelijke  ----------  

debiteuren, verschuldigd ten bate der Gemeente Arnhem en te  -----  

betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning  --  

van Burgemeester en Wethouders met dien verstande dat nimmer --  

enige uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist.  -----------------------  

 Deze aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de overdragende  

partij tenminste dertig dagen tevoren per aangetekende brief op dit  
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verzuim opmerkzaam is gemaakt en zal achterwege blijven, indien   

het verzuim in die tijd ten genoegen van Burgemeester en  -----------  

Wethouders is opgeheven.  -------------------------------------------------  

 ARTIKEL 12. enzovoorts.  -------------------------------------------------  

 ARTIKEL 14. De N.V. MATSER zal het recht hebben om ter  --------  

vervanging van de thans voor de percelen sub A zich bevindende  --  

twee benzinepompen voor eigen rekening twee pompen te plaatsen -  

en te houden voorde Oostelijke gevel van het sub B bedoelde  -------  

perceel, en wel, onmiddellijk aan de aldaar door de Gemeente  -----  

Arnhem, tijdens de bouw van het sub B bedoelde perceel, aan te  ---  

leggen straat.  ----------------------------------------------------------------  

 De Gemeente Arnhem verleent aan de N.V. MATSER het recht om   

de nodige tanks, op de wijze zoals gebruikelijk, in de grond vóór de  

Oostelijke zijde van het sub B bedoelde perceel aan te brengen of  -  

te doen aanbrengen en aldaar te houden gedurende een tijdvak van  

twintig jaren, te rekenen van het tijdstip van ingebruikestelling der  

pompen, een en ander zonder dat de N.V. MATSER voor het  --------  

gebruik van de ondergrond enige andere dan een symbolische  -----  

vergoeding van één gulden per jaar voor het gebruik van de  --------  

ondergrond en het houden der pompen aan de Gemeente Arnhem  -  

verschuldigd zal zijn. De in dit artikel geregelde rechten en  ---------  

verplichtingen van partijen worden in een afzonderlijke  -------------  

huurovereenkomst nader bevestigd en uitgewerkt"  --------------------  

 b. de op een mei negentienhonderd zevenennegentig voor mr. H. den   

Hartog, destijds notaris te Arnhem, verleden akte van levering, van  

welke akte een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde  ----  

openbare registers te Arnhem op twee mei negentienhonderd  -------  

zevenennegentig in register Hypotheken 4, deel 15602, nummer  ---  

39, woordelijk luidende als volgt:  ----------------------------------------  

 "Vestiging erfdienstbaarheden  --------------------------------------------  

 De verkoper en de koper verklaarden bij deze te verlenen casu quo  

aan te nemen en door inschrijving van een afschrift van deze akte  -  

in de daartoe bestemde openbare registers te Arnhem te vestigen  --  

de volgende erfdienstbaarheden:  -----------------------------------------  

 A. ten behoeve van het perceel, kadastraal bekend gemeente  ------  

Arnhem, sectie R nummer 7301 (Westeinde 4 en 6 te Arnhem)   

en ten laste van het perceel, kadastraal bekend gemeente  ------  
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Arnhem, sectie R nummer 7300 (Steenstraat 101/103 te  --------  

Arnhem) de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting van  

het dienende erf om te dulden, dat overeenkomstig de thans  ---  

bestaande toestand (een gedeelte van) de kelder, behorende tot  

de opstallen, plaatselijk bekend Westeinde 4 en 6 te Arnhem, is  

gelegen onder het gebouw, plaatselijk bekend Steenstraat  -----  

101/103 te Arnhem;  ---------------------------------------------------  

 B. ten behoeve van het perceel, kadastraal bekend gemeente  ------  

Arnhem, sectie R nummer 7300 (Steenstraat 101/103 te  --------  

Arnhem) en ten laste van het perceel, kadastraal bekend  -------  

gemeente Arnhem, sectie R nummer 7301 (Westeinde 4 en 6 te  

Arnhem) de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting van  

het dienende erf om te dulden, dat overeenkomstig de thans  ---  

bestaande toestand de woningen, gelegen op de eerste tot en  --  

met derde verdieping, plaatselijk bekend Steenstraat 101-1,  ---  

101-2 en 101-3 te Arnhem, gedeeltelijk boven de garage,  ------  

plaatselijk bekend Westeinde 4 en 6 te Arnhem, zijn gebouwd;   

 C. over en weer ten behoeve en ten laste van het perceel,  ----------  

kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie R nummer 7301  --  

(Westeinde 4 en 6 te Arnhem) en het perceel, kadastraal  -------  

bekend gemeente Arnhem, sectie R nummer 7300 (Steenstraat   

101/103 te Arnhem):  --------------------------------------------------  

 a. de erfdienstbaarheid van afvoer van regenwater en drop  ---  

overeenkomstig de thans bestaande goten, leidingen en  -----  

putten, en mede inhoudende de verplichting van het  ---------  

dienende erf het overlopende water van de daken van de op  

het heersend erf gebouwde opstallen te ontvangen;  ----------  

 b. de erfdienstbaarheid van inbalking en inankering,  -----------  

inhoudende de verplichting van het dienende erf te dulden,   

dat overeenkomstig de thans bestaande toestand door de  ---  

eigenaar van het heersende erf in de gevels zodanige  -------  

verbindingen zijn of worden aangebracht als voor de  -------  

instandhouding van de thans bestaande toestand  -------------  

noodzakelijk is;  -----------------------------------------------------  

 c. de erfdienstbaarheid van licht, inhoudende de verplichting -  

van het dienende erf te dulden, dat zich in de opstallen op  --  

het heersende erf overeenkomstig de thans bestaande  -------  
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toestand balkons, ramen en lichten op kortere afstand van  -  

het dienende erf bevinden dan in de wet is toegelaten, -------  

zonder dat hiervoor één van de in de wet genoemde  ---------  

beperkingen geldt."  ------------------------------------------------  

 c. de op een juni negentienhonderd vijfenvijftig voor een  ---------------  

plaatsvervanger van mr. T.V.J.M. Feldbrugge, destijds notaris te  --  

Arnhem, verleden akte van levering, van welke akte een afschrift is  

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers te Arnhem  

op een juni negentienhonderd vijfenvijftig in register Hypotheken  -  

4, deel 2731, nummer 151, woordelijk luidende als volgt:  -----------  

 "2. Ten behoeve van het bij deze verkochte gedeelte van het perceel  

Gemeente Arnhem Sectie R nummer 6263 en ten laste van het aan  -  

verkopers in eigendom verblijvende gedeelte van het perceel  -------  

Gemeente Arnhem Sectie R nummer 6263 wordt bij deze akte als  --  

recht van erfdienstbaarheid gevestigd het recht tot het hebben en  --  

houden van een olietank in een strook grond gelegen achter de  ----  

opstallen, zich bevindende op het aan verkopers in eigendom  -------  

verblijvende gedeelte van het perceel Gemeente Arnhem Sectie R  --  

nummer 6263."  --------------------------------------------------------------  

 d. de in artikel 3 lid 2 van deze akte genoemde akte van splitsing in  --  

appartementsrechten met deel 15602, nummer 38 en het in die akte  

van toepassing verklaarde reglement van splitsing.  -------------------  

- Artikel 18 (Levering):  ----------------------------------------------------------------  

 - machtigt de Koper de Veilingnotaris om namens hem de verklaring te  -  

verzoeken als bedoeld in artikel 3:273 lid 2 Burgerlijk Wetboek en deze  

verklaring na ontvangst in te schrijven in de daartoe bestemde openbare  

registers;  ---------------------------------------------------------------------------  

- Artikel 20 (Aflevering):  --------------------------------------------------------------  

 - staat de verschuldigdheid van de op grond van artikel 9 bedoelde rente   

los van de verschuldigdheid van de op grond van artikel 20 lid 2  --------  

bedoelde rente, met dien verstande dat de over de periode vanaf de dag -  

van Aflevering tot en met de dag van betaling van de Koopsom  ---------  

verschuldigde rentes in totaal niet meer zullen bedragen dan de  ---------  

wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek;  ------  

- Artikel 22 (Huur / gebruik):  ---------------------------------------------------------  

 zullen:  ------------------------------------------------------------------------------  

 - essentialia;  -----------------------------------------------------------------  
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 - overeenkomsten;  ----------------------------------------------------------  

 - andere schriftelijke stukken,  ---------------------------------------------  

 met betrekking tot de verhuursituatie van het Registergoed, voor zover   

bekend bij de Verkoper casu quo in bezit van de Verkoper, niet worden  

vermeld in deze akte, maar worden vermeld casu quo worden  -----------  

opgenomen in de Objectinformatie;  -------------------------------------------  

 - komt de Verkoper niet de bevoegdheid toe om de bestaande  -------------  

huurovereenkomst(en) te vernietigen met een beroep op artikel 3:264  --  

Burgerlijk Wetboek;  -------------------------------------------------------------  

 -      wordt een huurtermijn, die betrekking heeft op de betaalperiode van de  

huurovereenkomst waarin de Levering valt, niet tussen de Verkoper en de  --  

Koper verrekend, ook niet als de Verkoper de betreffende huurtermijn heeft  

ontvangen;  ------------------------------------------------------------------------------  

- Artikel 23 (Niet nakoming):  ---------------------------------------------------------  

 - bedraagt de in artikel 23 lid 2 onder b bedoelde boete minimaal  ---------  

tienduizend euro (€ 10.000,00);  ------------------------------------------------  

 - is de in artikel 23 lid 2 bedoelde boete van drie promille (3‰) van de  --  

Koopsom met een minimum van in elk geval eenduizend euro  -----------  

(€ 1.000,00) in geval van niet nakoming door de Koper ook  --------------  

verschuldigd indien de niet nakoming door de Koper niet aan de Koper  

is toe te rekenen;  -----------------------------------------------------------------  

 - bestaat het in de tweede volzin van artikel 23 lid 3 bedoelde recht van  -  

de Koper alleen indien: ----------------------------------------------------------  

 - de beschadiging van en/of het gebrek aan het Registergoed is  ------  

ontstaan vóór het tijdstip van de risico overgang als bedoeld in  -----  

artikel 19;  --------------------------------------------------------------------  

 - de Koper vóór de betaaldatum bij aangetekend schrijven aan de  ----  

Verkoper heeft medegedeeld dat sprake is van een zodanige  --------  

beschadiging van en/of een zodanig gebrek aan het Registergoed;  -  

en  ------------------------------------------------------------------------------  

 - de Koper al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de  ----------  

koopovereenkomst is nagekomen,  ---------------------------------------  

 met dien verstande dat de hoogte van de vergoeding zal worden  ---------  

vastgesteld in overleg tussen de Verkoper en de Koper, bij gebreke  -----  

waarvan die vergoeding zal worden vastgesteld door de daartoe  ---------  

bevoegde rechter.  ----------------------------------------------------------------  

- Artikel 27 (Slotbepalingen):  ---------------------------------------------------------  
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 - garandeert de Koper, ingeval hij een naamloze vennootschap is, dat het  

bepaalde in artikel 2:94c Burgerlijk Wetboek ten aanzien van de  --------  

Koopovereenkomst niet van toepassing is;  -----------------------------------  

 - de in de Algemene Veilingvoorwaarden bedoelde Website is:  -----------  

 www.bog-auctions.com.  --------------------------------------------------------  

       -      is, uitsluitend ter bepaling van de hoogte van de grondslag voor de ter  -  

zake van de verkrijging van het Registergoed verschuldigde  -------------  

overdrachtsbelasting, het aandeel van de eigenaar in de reserve- en/of  --  

onderhoudsfondsen van de vereniging van eigenaren in de Koopsom  ---  

begrepen voor een bedrag gelijk aan de door de vereniging van ----------  

eigenaren op te geven waarde van dit aandeel;  ------------------------------  

- Onderhandse Verkoop:  ---------------------------------------------------------------  

 - zijn in aanvulling op de Algemene Veilingvoorwaarden de navolgende   

bepalingen van toepassing op een Onderhandse Verkoop:  ----------------  

 1. Tot veertien (14) dagen vóór de voor de Veiling bepaalde dag, kan   

onderhands op het Registergoed worden geboden door middel van   

een aan de Veilingnotaris, gerichte schriftelijke verklaring. De  -----  

Bieder die na afloop van de in lid 1 bedoelde termijn van veertien  -  

(14) dagen het hoogste onderhandse Bod heeft gedaan, heeft geen  -  

recht op de inzetpremie.  ---------------------------------------------------  

 2. Een onderhands Bod wordt geacht niet te zijn uitgebracht indien  ---  

dat onder voorwaarde of voorbehoud is gedaan of herroepelijk is,  -  

tenzij de Bieder op eerste verzoek van de Veilingnotaris en vóór de  

indiening van het verzoekschrift de voorwaarde, het voorbehoud of  

de herroepelijkheid schriftelijk intrekt.  ----------------------------------  

 3. Door aanvaarding van het onderhandse Bod door de Verkoper, de  -  

hypotheekgever, een andere hypotheekhouder of een executoriaal  -  

beslaglegger, komt de Koopovereenkomst tot stand met  -------------  

inachtneming van het bepaalde in artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk  -------  

Wetboek.  ---------------------------------------------------------------------  

 De Bieder met wie de Koopovereenkomst tot stand is gekomen,  ---  

heeft niet het recht te verklaren dat hij zijn onderhandse Bod heeft   

uitgebracht namens één of meer anderen.  -------------------------------  

 4. Ingeval van aanvaarding van het onderhandse Bod door de  ---------  

Verkoper, zullen de Verkoper en de Koper zich ieder inspannen het  

verzoek tot Onderhandse Verkoop, voor zover deze Onderhandse  -  

Verkoop niet reeds is ontbonden door het in vervulling gaan van  ---  
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een in lid 8 van dit artikel bedoelde ontbindende voorwaarde,  ------  

binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke  --------------  

Rechtsvordering bedoelde termijn in te dienen bij de  -----------------  

voorzieningenrechter van de rechtbank, in welk kader de Koper  ---  

tijdig voor het verloop van die termijn een onderhandse  -------------  

koopovereenkomst zal tekenen en de handtekening(en) van (de  ----  

rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van) de Koper zal laten  ---------  

legaliseren door een Nederlandse notaris, met dien verstande dat  --  

het eventueel niet of niet tijdig tekenen of laten legaliseren op geen  

enkel wijze aan de totstandkoming van de Koopovereenkomst op --  

in de weg staat.  --------------------------------------------------------------  

 5. Bij een Onderhandse Verkoop zijn de voorwaarden die gelden voor  

de Veiling van het Registergoed van overeenkomstige toepassing,  -  

tenzij de aard van een Onderhandse Verkoop zich daartegen verzet  

of daarvan in dit artikel wordt afgeweken. Ingeval de  ----------------  

hypotheekgever, een andere hypotheekhouder of een executoriaal  -  

beslaglegger het verzoek als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 -----------  

Burgerlijk Wetboek heeft ingediend, is het niet mogelijk in de  -----  

Koopovereenkomst af te wijken van de voorwaarden die gelden  ---  

voor de Veiling van het Registergoed, waaronder met name  --------  

begrepen doch niet beperkt tot de bepalingen van dit artikel.  --------  

 6. In afwijking van artikel 11 dient:  -----------------------------------------  

 - de waarborgsom bedoeld in artikel 12 lid 1 door de Koper te  --  

worden betaald uiterlijk twee (2) dagen nadat hem is bericht  --  

dat zijn onderhandse Bod is geaccepteerd, op welke termijn in -  

afwijking van artikel 27 lid 1 de Algemene Termijnenwet niet   

van toepassing is;  ------------------------------------------------------  

 - dienen de Koopsom en de overige in artikel 10 bedoelde  -------  

kosten en lasten door de Koper te worden betaald uiterlijk  -----  

 vier (4) weken nadat de voorzieningenrechter de Onderhandse  

Verkoop heeft goedgekeurd; -----------------------------------------  

 7. Indien een afkoelingsperiode wordt afgekondigd als bedoeld in de  -  

Faillissementswet, worden de verplichtingen tot betaling van de  ---  

Koopsom en tot Levering van het Registergoed opgeschort tot vijf   

(5) dagen na de datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke  ---  

verklaring van de Verkoper is geïnformeerd dat de  -------------------  

afkoelingsperiode met betrekking tot het Registergoed is  ------------  
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geëindigd. De overige verplichtingen van de Koper, waaronder die  

tot het betalen van een waarborgsom, worden in dat geval niet  -----  

opgeschort.  -------------------------------------------------------------------  

 8. Indien van overheidswege of op grond van een rechterlijke  ---------  

beschikking een maatregel wordt opgelegd die leidt tot opschorting  

van de executoriale verkoop terwijl er reeds een koopovereenkomst  

met betrekking tot het Registergoed tot stand is gekomen, worden  -  

de verplichtingen tot betaling van de Koopsom en tot Levering van  

het Registergoed opgeschort tot vijf dagen na de datum waarop de   

Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de Verkoper is  -------  

geïnformeerd dat de opschorting van de executoriale verkoop met  -  

betrekking tot het Registergoed is geëindigd. De overige  ------------  

verplichtingen van de Koper, waaronder die tot het betalen van een  

waarborgsom, worden in dat geval niet opgeschort. -------------------  

 9. Indien de Verkoper na afloop van een hiervoor bedoelde  ------------  

afkoelingsperiode het Registergoed niet meer kan of mag leveren,  -  

heeft de Verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden.  ---  

Ontbinding van de koopovereenkomst is mogelijk tot de vijfde dag  

na de datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring  --  

van de Verkoper is geïnformeerd dat de afkoelings- of  ---------------  

opschortingsperiode is geëindigd.  ----------------------------------------  

 10. De Onderhandse Verkoop wordt aangegaan onder de opschortende  

voorwaarde van goedkeuring daarvan door de  -------------------------  

voorzieningenrechter, overeenkomstig artikel 548 Wetboek van  ---  

Burgerlijke Rechtsvordering.  ---------------------------------------------  

 11. De Onderhandse Verkoop wordt aangegaan onder de ontbindende  -  

voorwaarden dat: ------------------------------------------------------------  

 a. de inschrijving van de akte van levering in de daartoe  ----------  

bestemde openbare registers niet plaatsvindt binnen een door  -  

de curator van de rechthebbende van het Registergoed gestelde  

termijn als bedoeld in artikel 58 Faillissementswet; of  ----------  

 b. de Koper niet tijdig en volledig voldoet aan de verplichting om  

de waarborgsom, bedoeld in artikel 12 lid 1, te voldoen,  -------  

 met dien verstande dat:  ----------------------------------------------------  

 - de ontbindende voorwaarde bedoeld onder a wordt vervuld  ----  

door het enkele feit dat de betreffende omstandigheid zich  -----  

voordoet;  ----------------------------------------------------------------  
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 - indien de ontbindende voorwaarde bedoeld onder a wordt  -----  

vervuld, de Koper, in geval het in vervulling gaan van de  ------  

ontbindende voorwaarde niet aan de Verkoper is te wijten en  -  

de tussen goedkeuring van de Onderhandse verkoop door de  --  

voorzieningenrechter en het einde van de door de curator  ------  

gestelde termijn ten minste vijf (5) werkdagen zijn gelegen,  ---  

gehouden is de schade van de Verkoper te vergoeden met dien  

verstande dat tot die schade in ieder geval gerekend wordt  -----  

hetgeen de Verkoper moet bijdragen in de algemene  ------------  

faillissementskosten als bedoeld in artikel 182 lid 1  -------------  

Faillissementswet en het nadelig verschil als bedoeld in artikel  

23 lid 4 met dien verstande dat in plaats van de Koopprijs van   

de herveiling gelezen moet worden de koopprijs waarvoor de  -  

curator het Registergoed alsnog vervreemd.  ----------------------  

 Ingeval de Verkoper het verzoek heeft ingediend, kan op de  --------  

vervulling van de onder b bedoelde ontbindende voorwaarde  -------  

slechts een beroep kan worden gedaan door de Verkoper.  -----------  

 Ingeval de hypotheekgever, een andere hypotheekhouder of een  ---  

executoriaal beslaglegger het verzoek heeft ingediend, wordt de  ---  

ontbindende voorwaarde bedoeld onder b vervuld door het enkele  -  

feit dat de betreffende omstandigheid zich voordoet.  -----------------  

 12. In afwijking van artikel 22 komt het risico dat er personen  ----------  

krachtens huurovereenkomst gebruik kunnen maken van (het tot  ---  

bewoning bestemde gedeelte van) het Registergoed op het moment  

van aankondiging van de Veiling en de Verkoper (nog) geen verlof  

voor het inroepen van het huurbeding heeft gevraagd of een  --------  

gevraagd verlof voor het inroepen van het huurbeding (nog) niet  ---  

is/wordt verleend, voor rekening van de Koper.  -----------------------  

 13. Het Registergoed is voor risico van de Koper vanaf het moment dat  

de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd;  

 14. In het belang van de rechthebbende van het Registergoed, kan de  --  

indiener het verzoek niet indienen of, na indiening, intrekken  -------  

zonder dat de indiener gehouden is aan de Koper schade te  ---------  

vergoeden.  -------------------------------------------------------------------  

 Het niet indienen van het verzoek of, na indiening, het intrekken  --  

van het verzoek wordt in ieder geval geacht in het belang van de  --  

rechthebbende van het Registergoed te zijn indien:  -------------------  
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 - op een tijdstip dat lossing op grond van artikel 3:269  -----------  

Burgerlijk Wetboek mogelijk is, de in dat artikel bedoelde  -----  

bedragen aan de Verkoper worden voldaan;  ----------------------  

 - de achterstand in de betaling van de vordering waarvoor de  ---  

hypotheek ten behoeve van de Verkoper op het Registergoed  -  

tot waarborg strekt en de executiekosten worden voldaan;  -----  

 - een Nederlandse rechter in een (kort geding) procedure bepaalt  

dat de Verkoper niet bevoegd is om over te gaan tot Veiling  ---  

van het Registergoed.  -------------------------------------------------  

 15. Diegene, die een gunstiger aanbod heeft gedaan dat  ------------------  

overeenkomstig artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt  ------  

voorgelegd aan de voorzieningenrechter, is gehouden om, nog  -----  

voordat de voorzieningenrechter eventueel bepaalt dat de verkoop  -  

overeenkomstig dit aanbod zal geschieden:  ----------------------------  

 - een onderhandse koopovereenkomst te (laten) tekenen en de  --  

handtekening(en) (van de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) -  

van de biedende partij) te laten legaliseren door een  -------------  

Nederlandse notaris; en  -----------------------------------------------  

 - de waarborgsom bedoeld in artikel 12 lid 1 te voldoen.  ---------  

 16. De Koper wordt geacht geen schade te lijden ingeval diegene die  --  

het verzoek heeft ingediend of een andere in artikel 3:268 lid 2  ----  

Burgerlijk Wetboek bedoelde belanghebbende, een gunstiger  -------  

aanbod voorlegt aan de voorzieningenrechter, noch ingeval de  -----  

voorzieningenrechter vervolgens bepaalt dat de verkoop  -------------  

overeenkomstig een gunstiger aanbod zal geschieden. ----------------  

 17. De akte van levering zal worden verleden voor de Veilingnotaris.  -  

Artikel 18 lid 4 is van overeenkomstige toepassing.  ------------------  

Naar aanleiding van het voorstel van de Verkoper en ter voldoening aan het  -----  

bepaalde in artikel 517 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, stel ik,  -  

Veilingnotaris, bij dezen de hiervoor vermelde voorwaarden vast als de  ----------  

voorwaarden waaronder de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken  

zal plaatsvinden.  ----------------------------------------------------------------------------  

Volmacht.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Van de volmacht op de comparante blijkt uit één onderhandse akte, die aan deze  

akte zal worden gehecht.  -------------------------------------------------------------------  

Slot.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

De comparante is mij, notaris, bekend.  --------------------------------------------------  
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Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte  ----  

vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante opgegeven en -  

toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte  --  

geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben  --  

kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.  -------------------------------------  

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparante en  --  

daarna door mij, notaris, ondertekend.  --------------------------------------------------  

(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 

  
 

 


