
(ex art. 3:268 juncto 3:254 B.W.)

4 oktober 2018

11 bedrijfsruimtes in het Sparta Park 
te Rotterdam

Spartapark-West 12-24
Spartapark-Oost 11-23

Oosttribune unit 1 (gedeeltelijk)
Spartastraat 3

Spartapark Noord 1
te Rotterdam



Locatie

Objectbeschrijving
Op unieke locatie gelegen semi commerciële ruimte 
op de begane grond rondom het stadion, alsmede 
verhuurde kantoorruimte / skyboxen gelegen op de 3e 
en 4e verdieping van het hoofdgebouw. Het geheel 
maakt deel uit van het voetbalstadion “Het Kasteel”, 
in tijd het oudste voetbalstadion van Nederland. 

Historie
Sparta werd opgericht in 1888 en is daarmee de 
oudste club in het betaald voetbal in Nederland. 
Vanouds houdt Sparta zich naast voetbal bezig met 
andere sporten, zoals cricket, atletiek, honkbal en 
softbal. Sinds een aantal jaren wordt er onder de 
naam Sparta ook rugby gespeeld.

Vloeroppervlakte
Begane grond 1.988,8 m² 

3e verdieping 1.111,1 m² 

4e verdieping 1.136,6 m²

Bovengenoemde metrage zijn gemeten conform 

NEN2580.



Locatiebeschrijving
Het object is gelegen in Rotterdam West, in de 
woonwijk Spangen. “Het Kasteel” ligt nabij de 
iconische Van Nelle Ontwerpfabriek, Diergaarde 
Blijdorp en het in de zomer populaire Roel 
Langerakpark. 

Bereikbaarheid
De locatie is zeer goed bereikbaar. De A-20 is binnen 4 
minuten te bereiken via de Industrieweg.
Er is een tramhalte voor de deur. Tramlijn 8 en buslijn 
38 stoppen naast het stadion. Tramlijn 4, 21 en 23 
stoppen nabij het stadion. Metrohalte Marconiplein is 
op slechts 5 minuten loopafstand van het Sparta 
Stadion.

A20

Tramhalte voor de deur

6 km - Rotterdam/ The Hague Airport

Eigendomsgegevens
Gemeente: Rotterdam
Sectie: A
Nummer: 4695
Appartementsindex A4, A5, A6, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, A13, A15
Eigendom Erfpacht
Duur 99 jaar
Ingangsdatum 01-08-1988
Einddatum 31-07-2097
Canon Afgekocht

tot 01-08-2048

Bouwjaar
Spartapark-Oost: 1916-1920
Grondige renovatie 1999



Huurdersoverzicht

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijzondere veilingvoorwaarden en de digitale dataroom.



Veiling
De onroerende zaak zal op donderdag 4 oktober 2018 
om 14:00 uur online, uitsluitend via de website 
www.bog-auctions.com ten overstaan van notaris 
Mevr. Femke Stroucken, verbonden aan CMS Derks 
Star Busmann N.V. te Amsterdam, krachtens de 
artikelen 3:268 juncto 3:254 van het Burgerlijk 
Wetboek, bij opbod en afslag executoriaal worden 
verkocht.
Voor het kunnen meebieden via de elektronische 
veiling dient u zich te registreren door eerst een 
account aan te maken op de website van BOG-
Auctions (www.bog-auctions.com). Om uw registratie 
volledig te maken, dient u een registratieverklaring in 
te vullen en deze te laten legaliseren door een notaris. 
Op deze wijze wordt u/uw organisatie gekoppeld aan 
het door u aangemaakte account. Deze registratie is 
niet vereist indien er een onderhandse bieding 
voorafgaand aan de veiling bij de notaris wordt 
gedaan.

De legalisatie kan door alle notarissen in Nederland 
worden gedaan, tegen een (kleine) vergoeding. Op de 
website van BOG-Auctions treft u tevens een overzicht 
met notarissen aan waar u zich gratis kunt laten 
legaliseren voor dit platform. Indien u uw 
handtekening reeds voor een andere veiling heeft 
geregistreerd, dan hoeft dit niet nogmaals te 
gebeuren. 

Plok
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 
1% van het hoogste bij inzet geboden bedrag en wordt 
in rekening gebracht bij koper. Bij niet-gunning wordt 
de inzetpremie (plok) niet uitgekeerd. Voor de 
volledige regeling ten aanzien van uitbetaling van de 
inzetpremie (plok) wordt verwezen naar de bijzondere 
veilingvoorwaarden.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde 
object niet te gunnen en zal zich hierover binnen 5 
(vijf) werkdagen na veiling uiterlijk om 17.00 uur 
uitspreken.

Onderhandse bieding 
Het is uiteraard ook mogelijk om voorafgaand aan de 
executieveiling bij de notaris een schriftelijke, 
onherroepelijke en onvoorwaardelijke bieding uit te 
brengen. Let op, dit voorstel dient dan wel uiterlijk  
woensdag 19 september 2018, 23:59 uur bij de notaris 
te zijn ingediend. Hiervoor is geen registratie vereist. 
Gebruikt u s.v.p. voor het doen van een onderhandse 
bieding het op de website www.bog-auctions.com 
geplaatste biedformulier.

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door 
koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Tevens 
wordt verwezen naar de van toepassing zijnde 
bijzondere veilingvoorwaarden.

Veilingvoorwaarden
Op de executoriale verkoop (ook indien sprake is van 
een onderhandse bieding) zijn van toepassing de 
Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 
(AVVI2015), de bijzondere veilingvoorwaarden, het 
biedprotocol alsmede de overige veilinginformatie. De 
AVVI2015 en de bijzondere veilingvoorwaarden zijn op 
te vragen bij de veilingnotaris en zullen gepubliceerd 
worden op www.bog-auctions.com

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


Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij 
terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft 
meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.
Door het doen van een bieding verklaart de Bieder 
afstand te doen van het recht ontbinding van de koop 
te vorderen, hetgeen bij een executieverkoop geldt als 
een kernbeding als bedoeld in artikel 6:231 BW.

Nadere informatie & 

Toegang digitale dataroom 
Indien u geïnteresseerd bent in een mogelijke 
verwerving van deze onroerende zaak en derhalve 
nadere informatie wenst, verzoeken wij u vriendelijk 
contact op te nemen met de heer Christiaan de Rooij 
van JLL of de heer Teun Hulshof van Hulshof 
Makelaars  Toegang tot de digitale dataroom kan 
verkregen worden door middel van aanmelding bij 
Noor Klapwijk. U kunt een e-mail sturen naar 
Noor.Klapwijk@eu.jll.com. Teneinde toegang te 
verkrijgen tot de digitale dataroom dient een 
gegadigde de volgende gegevens te overleggen: naam 
en adres organisatie, contactperso(o)n(en), 
e-mailadres(sen), telefoonnummer(s) en kopie 
uittreksel Kamer van Koophandel. 

Contact
Hulshof Makelaars B.V.
Contactpersoon              Michel Burns
Telefoonnummer            070-3817181
E-mail mbruns@hulshof.nl
Internet www.Hulshof.nl

Jones Lang LaSalle B.V.
Contactpersoon              Christiaan de Rooij
Telefoonnummer            010 – 4110440
E-mail Christiaan.de-rooij@eu.jll.com
Internet www.jll.nl

De in deze objectinformatie opgenomen gegevens zijn 
slechts van algemene aard en aan verandering 
onderhevig. Aan deze gegevens kunnen geen rechten 
worden ontleend.

Notaris
CMS Derks Star Busmann N.V. 
Mevrouw J. de Waal, Kandidaat-Notaris
Parnassusweg 737
1077 DG  Amsterdam
Telefoonnummer            +31 20 301 64 39
Mobiel +31 6 47 84 40 56
E-mail janneke.dewaal@cms-dsb.com

http://www.hulshof.nl/
mailto:Christiaan.de-rooij@eu.jll.com
http://www.jll.nl/


Foto’s
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Foto’s

Foto: Wikipedia.org - Spartastadion Het Kasteel



NEN meting



DISCLAIMER
©2018 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved. The information contained in this document is
proprietary to Jones Lang LaSalle and shall be used solely for the purposes of evaluating this proposal.
All such documentation and information remains the property of Jones Lang LaSalle and shall be kept
confidential. Reproduction of any part of this document is authorized only to the extent necessary for its
evaluation. It is not to be shown to any third party without the prior written authorization of Jones Lang
LaSalle. All information contained herein is from sources deemed reliable; however, no representation
or warranty is made as to the accuracy thereof.

JLL is een zakelijk en financieel adviseur op het 

gebied van vastgoed en biedt gespecialiseerde 

diensten voor eigenaren, gebruikers en beleggers. Wij 

zijn continu op zoek naar klanten met grote ambities. 

Persoonlijke aandacht, kwaliteit en teamwork zijn de 

basis van alles wat wij doen. In alle sectoren en 

vanuit verschillende locaties in Nederland en 

wereldwijd werken wij samen als één team. Hierdoor 

hebben wij toegang tot lokale, regionale en 

wereldwijde kennis over de vastgoedmarkt. Op deze 

manier kunnen wij uw ambities nog beter 

verwezenlijken. Voor meer informatie kijk op onze 

website: www.jll.nl.

Over JLL Disclaimer
JLL is door de verkoper aangesteld als haar exclusieve adviseur 
ten aanzien van de geplande verkoop van het onroerend goed 
(het “Vastgoed”) gelegen in het Sparta Park te Rotterdam (de 
“Transactie”). JLL is door de verkoper geautoriseerd, uitsluitend 
in de capaciteit als adviseur van de verkoper, om namens de 
verkoper informatie (de “Vrijblijvende objectinformatie”) te 
verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde 
partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling 
om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en 
nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze 
Vrijblijvende objectinformatie behelst geen aanbod of 
uitnodiging van de verkoper en/of JLL tot het aangaan van de 
Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot 
stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als 
professionele investeerders die geacht worden voldoende 
expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten 
en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen 
adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt 
aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of 
ander noodzakelijk advies in te winnen. 

Alle kosten die Potentiële Kopers maken in verband met de 
onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en 
risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.

De vrijblijvende objectinformatie alsmede de dataroom is 
opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de 
Transactie. De vrijblijvende objectinformatie en dataroom is 
geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die 
Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te 
beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. Alle 
beschrijvingen, afmetingen, verwijzingen naar bouwkundige 
staat en de voor de inbezitneming en het gebruik benodigde 
vergunningen en alle overige gegevens en bijzonderheden te 
goeder trouw zijn verstrekt, doch dat potentiële kopers zich er 
niet op kunnen beroepen als verklaringen voor waar maar 
zichzelf van de juistheid ervan dienen te overtuigen door middel 
van inspectie of anderszins.

De verkoper en JLL en hun respectievelijke 
dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, 
medewerkers en agenten sluiten expliciet enige 
aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit 
deze vrijblijvende objectinformatie en dataroom of enige 
andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de 
“Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin.

http://www.jll.nl/

