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Algemeen: Online executieveiling ex. artikel 3:268 juncto 3:254 Burgerlijk Wetboek, 

23 november 2017 via www.BOG-auctions.com. De inzetveiling in de 

periode van 10:30 uur tot 11:15 uur (behoudens verlenging). De 

afslagveiling zal plaatsvinden 5 minuten na het einde van de 

inzetveiling. 

 

Het op 23 november 2017 te veilen object, bekend als de 

voormalige schuurpapierfabriek Gelva, is gelegen in het buitengebied van 

Vaals, dicht bij de grens met Aken, Duitsland. Naast de bedrijfsgebouwen 

(11.760m2) bevindt zich op het terrein een voormalige (vrijstaande) 

bedrijfswoning. Het perceel (18.910m2) is gedeeltelijk bebouwd en grenst aan 

de voorzijde direct aan de provinciale weg en aan de achterzijde op ca. 150 

meter van de grens met Duitsland. Voor het overige wordt het perceel 

nagenoeg geheel omringd door agrarisch gebied, deels met 

cultuurhistorische waarde. 

Nb. De opstallen verkeren in een slechte staat van onderhoud waarbij de 

voorzieningen (elektra, sanitair ed.) deels gesloopt zijn. 

 

De inzetveiling betreft een internetveiling via www.bog-auctions.com op 

maandag 23 november 2017. De veiling begint om 10.30 uur en duurt tot 

11.15 uur, behoudens verlenging. De afslagveiling volgt 5 minuten na het 

einde van de inzetveiling. Zie voor meer informatie verderop in deze brochure 

en bovengenoemde website. 

 
 

Locatie: Het object is gelegen in het buitengebied van Vaals, dicht bij de grens met 

Duitsland aan de provinciale weg N278, die Maastricht via Cadier en Keer, 

Margraten, Gulpen en Vaals verbindt met Aken. Lemiers is een klein 

kerkdorpje, dat voor het grootste deel in Nederland, gelegen is in de 

gemeente Vaals. Een klein gedeelte van Lemiers ligt echter in Duitsland en 

behoort tot de stad Aken. 

 
 

Bereikbaarheid: Het object is gelegen aan de provinciale weg N278, waardoor de 

bereikbaarheid met het eigen vervoer goed is te noemen. 

 
 

Vloeroppervlakte: Voor verkoop is beschikbaar een totale oppervlakte van circa 9.725 m².  
 

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

souterrain ca. 160m2, omvattend o.a. garage, bergingen, trap naar verdieping. 

verhoogde begane grond ca. 160m2, omvattend o.a. woonkamer, keuken, 3 

slaapkamers, badkamer. 

zolder ca. 160m2, berging. 

  

Hal 1 (ca. 7,70 meter hoog)  

ca. 2.685 m2 

 

Hal 2 (ca. 6,70 meter hoog)  

ca. 2.060 m2, onderkelderd 

 

Hal 3 (ca. 3,90 meter hoog)  

ca. 750 m2 

 

Hal 4 (ca. 3,90 meter hoog)  

ca. 1.625 m2 

 

Hal 5 (ca. 3,90 meter hoog)  

ca. 1.300 m2, deels onderkelderd 

 

IR 6 (installatieruimte) 

ca. 260 m2 

Waterreservoir aanwezig 

 

Kantoren 

begane grond ca. 330m2 

eerste verdieping ca. 630m2 

 

De voornoemde oppervlakten zijn indicatief en mogen niet beschouwd 

worden als een meetcertificaat zoals gedefinieerd in de NEN 2580. 

 
 

 

Opleveringsniveau: Het pand wordt opgeleverd 'as-it-is'. Door vandalisme zijn veel 

(installatie)onderdelen gesloopt en/of gestolen. 
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Bestemming: Bestemmingsplan "Buitengebied 2013" met de aanduiding "bedrijf". De voor 

“ Bedrijf " aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven van categorie 1 

en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten: in de bestaande aard, omvang en 

bijbehorende milieucategorie. 

Informatie inzake gebruiksmogelijkheden en voorschriften is te verkrijgen via 

ons kantoor, bij de gemeente of via de website van ruimtelijke plannen. 

 
 

Kadastrale gegevens: Gemeente: Vaals 

Sectie: F 

Perceel: 520 

Kadastrale grootte: 1 hectare, 51 are, 80 ca 

 

Gemeente: Vaals 

Sectie: F 

Perceel: 528 

Kadastrale grootte: 37 are, 30 ca. 

 
 

Bouwjaar: 1978. 

 

Gebruik: De laatste 5 jaar is het pand niet meer verhuurd en niet meer in gebruik. 

Ontruimingskosten zijn voor rekening van de koper. 

 
 

 

Zekerheidstelling: Waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom. 

 
 

Notaris: Veilingnotaris 

Van der Stap Notarissen 

Millenniumtoren, 14e verdieping 

Weena 690, Rotterdam 

Postbus 2450, 3000 CL Rotterdam 

W: www.vdstap.com  

contactpersoon: Mevrouw K. Poppelaars 

E: veiling@vdstap.com 

 

 

 
 

mailto:veiling@vdstap.com
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Inzage documenten: De rapportage gegeneerd uit het Bodem Informatie Systeem is te verkrijgen 

via ons kantoor. Daarnaast zijn de tekeningen van zowel de bedrijfswoning 

als de hallen verkrijgbaar via mail. 

 
 

Kijkdagen: Op de volgende data kunt u het pand gaan bezichtigen: 

 Woensdag 11 oktober 2017 13.00-16.00 uur 

 Dinsdag 31 oktober 2017 9.00-12.00 uur 

 Vrijdag 17 november 2017 13.00-16.00 uur 

  
 

Veiling Veiling via BOG-Auctions 

23 november 2017, 10.30 uur 

 
 

Bijzonderheden:  Op de veiling zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met 

Internetaanbieden 2015 ("AVVI 2015") en bijzondere veilingvoorwaarden, 

welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd 

worden op www.bog-auction.com . 

 
 

Garantie: De gegevens in deze brochure zijn hoofdzakelijk verkregen volgens 

ingewonnen informatie. De juistheid en/of volledigheid wordt niet 

gegarandeerd. Het geveilde wordt geleverd in de feitelijke staat waarin het 

zich op het moment van de aflevering blijkt te bevinden. Verkoper/executant 

is niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken aan grond, opstal, installaties 

etc. 

 

Inzetpremie: Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie: 1% ten laste van verkoper. 

Deze premie wordt berekend over het hoogst geboden bedrag tijdens de 

inzetfase en wordt uitgekeerd aan de hoogste bieder bij inzet. Deze premie 

wordt niet getoond tijdens het biedproces. 

 

Gunning en risico: Verkoper/executant behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen 

en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 5 werkdagen na de veiling van het 

perceel. Vanaf de gunning is het risico voor de koper. 

 

 

 

http://www.bog-auction.com/
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Betaling: De koopsom en het verder door de koper verschuldigde moet uiterlijk worden 

voldaan 6 weken na de gunning. De baten en alsten zijnv anaf deze dag voor 

rekening van koper. Door de notaris worden geen huren, lasten of 

waarborgsommen verrekend. 

 

Bedenktijd: De wettelijke bepalingen inzake de eisen van schriftelijke koopovereenkomst 

en de bedenktijd van 3 dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn 

getreden, gelden NIET voor een openbare veiling ten overstaan van een 

notaris. Panden die verkocht worden via de veiling worden onvoorwaardelijk 

en zonder bedenktijd verkocht. 

 

Veilcondities: Online veiling via www.bog-auctions.com ten overstaan van een der 

notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen. 

De online internetveiling vindt plaats op maandag 23 november 2017. 

Start veiling:         : 10.30 uur 

Sluiting veiling      : 11.15 uur (behoudens verlenging*) 

Start afslagveiling : 5 minuten na sluiting veiling 

*Indien de laatste drie minuten voor het sluiten van de inzetfase een bod 

wordt uitgebracht, wordt de inzetfase met twee minuten verlengd. 

 

Om deel te nemen aan deze veiling dienen gegadigden zich te registreren. 

Hiertoe moet eerst een account worden aangemaakt via  

www.bog-auctions.com/register/index  

Om de registratie volledig te maken dient een registratieverklaring te worden 

ingevuld, die moet worden gelegaliseerd door een notaris. Deze legalisatie 

kan door alle notarissen in Nederland worden gedaan, tegen een (kleine) 

vergoeding. Op deze wijze worden gegadigden gekoppeld aan het door hen 

aangemaakte account. Van der Stap Notarissen brengt voor deze legalisatie 

geen kosten in rekening. 

 

Geveild wordt volgens de Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden 

(AVVI 2015) vastgelegd in een akte op 31 december 2014 verleden voor Mr. 

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

ingeschreven in register Hypotheken 4, deel 65530, nummer 153.  

 

Voor bijzondere veilingvoorwaarden wordt verwezen naar de notaris. 

http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/register/index
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Zakelijke lasten: De WOZ-waarde van de bedrijfswoning bedroeg in 2016 € 193.000,-. 

De WOZ-waarde van de bedrijfsruimten bedroeg in 2016 € 935.000,-. 

 

De gemeente Vaals rekende in 2016 de volgende gemeentelijke lasten: 

 

OZB-tarief eigenaren woning 0,144200 % 

OZB-tarief eigenaren niet-woning 0,224800 % 

OZB-tarief gebruikers niet-woning 0,195900 % 

Vastrecht eenpersoonshuishouden (€) € 198,00 

Vastrecht meerpersoonshuishouden (€) € 208,00 

Resttarief afhankelijk van volume bakken en aantal ledigingen 

Tarief op basis van WOZ-waarde 0,060100 % 

Rioolheffing vastrecht € 0,00 

Rioolheffing vastrecht waterverbruik per m3 € 1,18 

 

Onderhandse verkoop: Tot 14 dagen voor de datum van veiling, uiterlijk 8 november 2017, 23.59 uur, 

kan onderhands op het Registergoed worden geboden door middel van een 

aan de veilingnotaris gerichte schriftelijke verklaring. De bieder die na afloop 

van de termijn van 14 dagen het hoogste onderhandse bod heeft gedaan, 

heeft geen recht op de inzetpremie. 

 

Veilinginformatie: Aan particulieren die niet bekend zijn met de wijze van veilen via BOG-

Auctions wordt geadviseerd een eigen makelaar in te schakelen die hen kan 

voorlichten over de veiling en hun belangen kan behartigen. Een duidelijke 

uitleg over het veilingsysteem is te vinden op de site van BOG-Auctions, 

www.bog-auctions.com 

 

Aanvaarding: Uiterlijk 6 weken na gunning. 

 

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

 

 Ons makelaarsteam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uw makelaar 

 

 

 

 

M.M.M. (Marc) van den Berg RM 

M 06-13738895 

E  mmm.vanden.berg@mvgm.nl 

 

Onze kantoren: 

 

MVGM Breda T 088 - 432 46 85 

Bijster 45-47  

Postbus 9444 (4801 LK) Breda 

 

MVGM Eindhoven T 088 - 432 47 60 

Mahatma Gandhilaan 6  

Postbus 6008 (5600 HA) Eindhoven 

 

MVGM Den Bosch T 088 - 432 49 70 

Pettelaarpark 10 

Postbus 6008 (5600 HA) Eindhoven 

 

MVGM Maastricht T 088 - 432 49 10 

Pierre de Coubertinweg 5P 

Postbus 3140 (6202 NC) Maastricht 
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Profiel MVGM 

 

MVGM bestaat uit de bedrijfsonderdelen MVGM Vastgoedmanagement, MVGM Bedrijfshuisvesting en MVGM 

Vastgoedtaxaties. Met meer dan 500 medewerkers en vanuit 20 kantoren ondersteunt MVGM eigenaren van 

en investeerders in vastgoed in de breedte bij hun exploitatie- en huisvestingsvraagstukken. 

  

MVGM is officieel geregistreerd onder de RICS Regulation en mag hiermee de aanduiding “regulated bij RICS” 

voeren. De titel “regulated bij RICS” is sinds november 2010 geintroduceerd in Europa en vertegenwoordigd de 

hoogste integriteitstandaarden van bedrijfsvoering in de vastgoedbranche. RICS is een internationale 

belangenorganisatie voor Chartered Surveyors. Deze Chartered Surveyors zijn professionals die binnen de 

verschillende vakgebieden van het vastgoed werkzaam zijn. De kracht van de Vereniging is de internationale 

erkenning van de titel MRICS en FRICS en staat borg voor integriteit en professionaliteit. Door zich te verbinden 

aan RICS en de daarbij behorende “Rules of Conduct” voldoent MVGM aan het hoogste vakinhoudelijke niveau 

gekoppeld aan heldere normen en waarden op het gebied van ethische bedrijfsvoering. 

 

MVGM Vastgoedmanagement is ontstaan uit de samenvoeging van een aantal zeer gerenommeerde 

vastgoedmanagementorganisaties en werkt in opdracht van particuliere en institutionele beleggers zoals 

verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, bedrijven en overheidsinstellingen. MVGM heeft als grootste 

vastgoedbeheerder van Nederland 50.000 woningen, meer dan twee miljoen vierkante meter bedrijfsruimten en 

kantoren, een ruime anderhalf miljoen vierkante meter winkelruimte, 40.000 eenheden VvE en tal van andere 

projecten in beheer.  

 

MVGM Bedrijfshuisvesting behoort al jaren tot de top van de vastgoedsector in Nederland en combineert een 

sterk landelijk netwerk met zeer uitgebreide kennis van zowel de lokale als regionale vastgoedmarkt. Hierdoor 

is MVGM Bedrijfshuisvesting uitstekend op de hoogte waar vraag en aanbod zich bevinden. In een markt die 

continue verandert zorgt MVGM Bedrijfshuisvesting met haar kennis, inzichten en marktinformatie voor het 

beste resultaat voor haar opdrachtgevers.  

 

MVGM Vastgoedtaxaties mag zich rekenen tot de meest toonaangevende spelers op de Nederlandse 

vastgoedmarkt. MVGM Vastgoedtaxaties verzorgt voor uiteenlopende opdrachtgevers een grote verscheiden-

heid aan taxaties van kantoren, winkels, bedrijfsruimten of bijzondere objecten, leeg of in gebruik. MVGM 

Vastgoedtaxaties werkt voor de meeste institutionele beleggers, de banken en financiers, voor woning-

corporaties, ondernemers, DGA’s, maar ook voor verzekerings-maatschappijen, overheden en overheids-

instanties.  
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Vestigingenoverzicht 

 

Amersfoort: 

Van Asch van Wijckstraat 55 

3811 LP Amersfoort 

T 088-432 49 25 

E bedrijfshuisvesting.amersfoort@mvgm.nl 

 Apeldoorn: 

Pr. W. Alexanderlaan 727 

7311 ST Apeldoorn 

T 088-432 47 70 

E bedrijfshuisvesting.apeldoorn@mvgm.nl 

Arnhem: 

Mr. E.N. van Kleffensstraat 4 

6842 CV Arnhem 

T 088-432 42 52 

E bedrijfshuisvesting.arnhem@mvgm.nl 

 

 Breda: 

Bijster 45-47 

4817 HZ Breda 

T 088-432 46 85 

E bedrijfshuisvesting.breda@mvgm.nl 

Den Bosch: 

Pettelaarpark 10 

5216 PD Den Bosch 

T 088-432 49 70 

E bedrijfshuisvesting.denbosch@mvgm.nl 

 

 Den Haag: 

De Bruyn Kopsstraat 9K 

2288 EC Rijswijk 

T 088-432 45 45 

E bedrijfshuisvesting.denhaag@mvgm.nl 

Eindhoven: 

Mahatma Gandhilaan 6 

5653 ML Eindhoven 

T 088-432 47 60 

E bedrijfshuisvesting.eindhoven@mvgm.nl 

 Enschede: 

Mooienhof 8 

7512 EB Enschede 

T 088-432 48 59 

E bedrijfshuisvesting.enschede@mvgm.nl 

 

Groningen: 

Europaweg 31 

9723 AS Groningen 

T 088-432 48 90 

E bedrijfshuisvesting.groningen@mvgm.nl 

 

 Maastricht: 

Pierre de Coubertinweg 5P 

6225 XT Maastricht 

T 088-432 49 10 

E bedrijfshuisvesting.maastricht@mvgm.nl 

Rotterdam: 

Stadhuisplein 4 (ingang naast Coolsingel 65) 

3012 AS Rotterdam 

T 088-432 45 45 

E bedrijfshuisvesting.rotterdam@mvgm.nl 

 Utrecht: 

Euclideslaan 251 

3584 BV Utrecht 

T 088-432 49 25  

E bedrijfshuisvesting.utrecht@mvgm.nl 

Zwolle:  

Assiesstraat 2d 

8011 XT Zwolle 

T 088-432 44 57 

E bedrijfshuisvesting.zwolle@mvgm.nl 

  

 

mailto:bedrijfshuisvesting.amersfoort@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.apeldoorn@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.arnhem@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.breda@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.denbosch@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.denhaag@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.eindhoven@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.enschede@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.groningen@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.maastricht@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.rotterdam@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.utrecht@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.zwolle@mvgm.nl

