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Openbare executoriale verkoop d.d. 6 november 2018 

 

 

Kantoor 

 

Oostpolderweg 6 

Moordrecht  

 

 
 
 Representatief kantoorgebouw 

 Doelmatige indeling 

 Goed bereikbaar 
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Oostpolderweg 6 te Moordrecht 

 
 

Omschrijving: Executoriale verkoop door de Belastingdienst ex. Art. 514 lid 1 Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering op dinsdag 6 november 2018 

t.o.v. Mr. O.A.J.H. Smit (Van der Stap Notarissen) te Rotterdam, van:  

 

Het kantoor met erf, tuin, parkeren, plantsoenen en verder bijbehoren, 

staande en gelegen aan de Oostpolderweg 6 te Moordrecht, kadastraal 

bekend gemeente Moordrecht, sectie C, nummers 5247, 5248, 4904, en 

onverdeelde helft van de percelen 4905 en 4906, grootte 1.489m². 

 

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

dinsdag 6 november 2018 vanaf 14.30 uur. De afslagveiling volgt 5 minuten 

na het einde van de inzetveiling. Zie voor meer informatie verder in deze 

brochure en bovengenoemde website.  

 
 

Indeling: Het object is als volgt ingedeeld: 

 

Begane grond 

Entree, diverse kantoorkamers en sanitaire voorzieningen.  

 

Eerste verdieping 

Diverse kantoorkamers, toilet, pantry en c.v.-ruimte.  

 

Tweede verdieping 

Diverse kantoorkamers en dakterras.  

 
 

Voorzieningen: 

 

 

Het object is o.a. voorzien van een gasgestookte c.v.-installatie, airco, brand-

meldinstallatie, inbraakalarm. 

Ligging/Bereikbaarheid: 

 

 

Het pand is gelegen op een kleinschalig bedrijventerrein aan de oostkant van 

Moordrecht.  

 

Parkeren: Op eigen terrein.  

 
 

http://www.bog-auctions.com/
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Oostpolderweg 6 te Moordrecht 

 

 

Gebruik: Voor zover bekend is het pand in gebruik bij een dochtermaatschappij van de 

eigenaar als kantoor en niet verhuurd. Verkoper/executant aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. 

 

Mocht de onroerende zaak toch verhuurd zijn en indien de verkoper/ 

executant geen beroep doet op de nietigheid van huurovereenkomsten die 

niet tegen de verkoper/executant kunnen worden ingeroepen of er huur-

overeenkomsten zijn die wel tegen de verkoper/executant kunnen worden 

ingeroepen, dan aanvaardt de koper de onroerende zaak onder gestand-

doeningvan de betreffende huurovereenomst(en).  

 

Eventuele ontruimingskosten komen voor rekening van de veilingkoper.  
 

 

Kadastrale gegevens: 

 

Volgens het uittreksel van de Dienst voor het kadaster en de openbare 

registers in Nederland is het object als volgt geregistreerd: 

 

Gemeente : Moordrecht 

Sectie  : C 

Nummer  : 5247 

Grootte  : 3m² 

 

Gemeente : Moordrecht 

Sectie  : C 

Nummer  : 5248 

Grootte  : 1.227m² 

 

Gemeente : Moordrecht 

Sectie  : C 

Nummer  : 4904 

Grootte  : 55m² 
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Oostpolderweg 6 te Moordrecht 

 

Gemeente : Moordrecht 

Sectie  : C 

Nummer  : 4905 

Grootte  : 170m² 

de onververdeelde helft 

 

Gemeente : Moordrecht 

Sectie  : C 

Nummer  : 4906 

Grootte  : 34m² 

de onververdeelde helft 

 
 

Bouwjaar: 1997. 
 

 

 

Bestemming: 

 

 

Bij de gemeente Moordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende 

bestemmingsplan “Moordrecht Buiten”. De bestemming is “Bedrijf”. 

 

Het gehele plan is in te zien op de site van www.ruimtelijkeplannen.nl    

    

Lasten: OZB 2018 tarief 3   € 736,66 

 OZB 2018 tarief 4   € 552,90 

 Rioolheffing    € 247,20 

  

 Door de notaris worden geen lasten verrekend.   

 

WOZ-waarde: De WOZ-waarde over 2018 is volgens informatie € 412.000,--.  

 

Erfdienstbaarheden/ 

Kwalitatieve verplichtingen: Voor de erfdienstbaarheden en de kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen 

 naar de veilingvoorwaarden welke door de notaris worden opgemaakt. Een 

 kopie van de akten van levering is als bijlage bij deze brochure opgenomen.  

 

Verzekering:   Omtrent de verzekering is de verkoper/executant niets bekend. Koper dient 

    vanaf de gunning zelf zijn belang te verzekeren.  

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Oostpolderweg 6 te Moordrecht 

 

Overdrachtsbelasting/BTW: Terzake van de levering  van de onroerende zaak is door de koper geen  

    omzetbelasting  maar wel 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.  

 

Milieu:    Volgens de website www.bodemloket.nl is ter plaatse een bodemonderzoek 

    verricht. Een kopie van deze informatie is als bijlage opgenomen.  

  

 Verkoper/executant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de 

mogelijke aanwezigheid c.q. gevolgen van stoffen in of aan het verkochte 

waarvan volgens de huidige maatstaven verwacht mag worden dat deze 

schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu, waaronder asbest.  

 

EPC: Per 1 januari 2015 is bij de overdracht van vastgoed als het onderhavige een 

energielabel verplicht. De eigenaar is hierop door de directiemakelaar 

gewezen met het dringende verzoek voor een dergelijk label zorg te dragen. 

Het al dan niet beschikbaar zijn van bedoeld energielabel is de verant-

woordelijkheid van eigenaar. Verkoper/executant en/of de directiemakelaar 

aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.  

 

Roerende zaken: Er zjin geen roerende zaken in de veiling  betrokken.   

 

Bezichtiging:   Kandidaten worden (uitsluitend na aanmelding bij MVGM Bedrijfshuisvesting) 

    in de gelegenheid gesteld om het object te bezichtigen op onderstaande  

    kijkdagen: 

 

Donderdag 18 oktober a.s.  14.00 – 15.30 uur 

Maandag 22 oktober a.s.  14.00 – 15.30 uur 

 

  Verkoper/executant staat niet in voor het verkrijgen van toegang.  

 

http://www.bodemloket.nl/
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Oostpolderweg 6 te Moordrecht 

 

Garantie: De gegevens in deze brochure zijn hoofdzakelijk verkregen volgens 

ingewonnen informatie. De juistheid en/of volledigheid wordt niet gegaran-

deerd. 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 koper. Deze 

premie wordt berekend over het hoogst geboden bedrag tijdens de 

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

 niet getoond tijdens het biedproces. 

 

Gunning/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.  

 

Betaling/Verrekening lasten: De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk worden 

voldaan 6 weken na de gunning. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor 

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

sommen 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 https://www.bog-auctions.com/auction/lot/5156/11507 ten 

 overstaan van notaris Mr. M.R.H. Krans (Van der Stap Notarissen) te  

 Rotterdam.  

     

    De online internet veiling vindt plaats op dinsdag 6 november 2018.   

    Start veiling   : 14.30 uur 

    Sluiting vanaf   : 14.45 uur (behoudens verlenging) 

    Start bieden op afslag  : 14.50 uur 

 

https://www.bog-auctions.com/auction/lot/5156/11507
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Oostpolderweg 6 te Moordrecht 

 

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

 wordt uitgebracht dan 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  

    https://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.  

 Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden via  

 https://www.bog-auctions.com/static/AVVI2015.pdf  

 

 Voor de bijzondere veilingvoorwaarden  wordt verwezen naar de notaris.  

 

Onderhandse biedingen: Daar het een beslagexecutie door de Belastingdienst betreft is het niet 

mogelijk om 14 dagen voor de veiling onderhands te bieden. 

 

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 onder  

 www.bog-auctions.com  

 

https://www.bog-auctions.com/register/index
https://www.bog-auctions.com/static/AVVI2015.pdf
http://www.bog-auctions.com/
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Oostpolderweg 6 te Moordrecht 

 

Bijlagen: Foto’s  

 Plattegronden 

 Locatie 

 Kadastrale gegevens 

 Akte van levering 

 Bestemmingsplaninformatie 

 Bodeminformatie 

 Over MVGM 
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Oostpolderweg 6 te Moordrecht 

 

Voor feitelijke informatie  MVGM Bedrijfshuisvesting 

en vragen Æ.W.G. (Miel) Nobelen MRICS RM  

 

 Bezoekadres:  

 Bijster 45-47 

 4817 HZ Breda  

 

 Correspondentieadres: 

 Postbus 9444 

 4801 LK Breda 

 

 M 06 - 11 01 53 23   

 E aewg.nobelen@mvgm.nl  

 
 

Afschriften en de bewijzen van eigendom en de veilcondities zullen 30 dagen voor, alsmede op de verkoopdag, 

des voormiddags, ter inzage liggen ten kantore van:  

 

 

  Voor juridische informatie 

en vragen 

Van der Stap Notarissen 

Drs C.M.P. (Karin) Poppelaars 

Millenniumtoren, 14e verdieping 

 

Bezoekadres:  

Weena 690 

 

Correspondentieadres:  

Postbus 2450 

3000 CL  Rotterdam 

 

T +31 (0) 88 188 00 20 

F +31(0) 88 188 00 01 

E veiling@vdstap.com   
 

 

 

 

mailto:aewg.nobelen@mvgm.nl
mailto:veiling@vdstap.com
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Foto’s 
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Foto’s 

 

 

 

 

 



 

 

Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij 

echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is slechts een uitnodiging om in onderhandeling te treden. 

 

 12  

Plattegronden 
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Plattegronden 
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Plattegronden 
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Plattegronden 

 

 

 

 



 

 

   

Locatie 

 

 

 

 



 

 

   

Kadastrale gegevens 

 

 



BETREFT

Moordrecht C 5247
UW REFERENTIE

20160 db
GELEVERD OP

02-08-2018 - 16:53
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11010214829
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

01-08-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

27-07-2018
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Moordrecht C 5247
Kadastrale objectidentificatie : 018130524770000

Ontstaan op 23-04-2002
Kadastrale grootte 3 m²

Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 106024 - 445108

Omschrijving Bedrijvigheid (nutsvoorziening)
Ontstaan uit Moordrecht C 4879

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom belast met Opstal (1.1)
Soort recht Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk Hyp4 16734/21 Rotterdam Ingeschreven op 17-06-1997
Naam gerechtigde Geelhoed Holding B.V.

Adres Oostpolderweg 6
2841 DA  MOORDRECHT

Statutaire zetel MOORDRECHT
KvK-nummer 29036212 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1.1 Opstal (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 21442/21 Rotterdam Ingeschreven op 29-08-2001

Hyp4 68898/120 Ingeschreven op 25-08-2016
Naam gerechtigde Stedin Netten B.V.

Adres Blaak 8
3011 TA  ROTTERDAM

Statutaire zetel ROTTERDAM

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.18130524770000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.18130487940001
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_16734_21_RTD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.159355193
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=29036212
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_21442_21_RTD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_68898_120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.482311795


BETREFT

Moordrecht C 5247
UW REFERENTIE

20160 db
GELEVERD OP

02-08-2018 - 16:53
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11010214829
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

01-08-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

27-07-2018
BLAD

2 van 2

KvK-nummer 64930149 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=64930149
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Moordrecht C 5248
UW REFERENTIE

20160 db
GELEVERD OP

02-08-2018 - 16:54
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11010214905
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

01-08-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

27-07-2018
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Moordrecht C 5248
Kadastrale objectidentificatie : 018130524870000

Locatie Oostpolderweg 6
2841 DA  Moordrecht
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Ontstaan op 23-04-2002
Kadastrale grootte 1.227 m²

Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 106013 - 445110

Omschrijving Bedrijvigheid (kantoor)

Parken - Plantsoenen
Ontstaan uit Moordrecht C 4879

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 16734/21 Rotterdam Ingeschreven op 17-06-1997
Naam gerechtigde Geelhoed Holding B.V.

Adres Oostpolderweg 6
2841 DA  MOORDRECHT

Statutaire zetel MOORDRECHT
KvK-nummer 29036212 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.18130524870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.18130487940002
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_16734_21_RTD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.159355193
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=29036212
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Moordrecht C 4904
UW REFERENTIE

20160 db
GELEVERD OP

02-08-2018 - 16:53
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11010214865
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

01-08-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

27-07-2018
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Moordrecht C 4904
Kadastrale objectidentificatie : 018130490470000

Ontstaan op 09-11-1998
Kadastrale grootte 55 m²

Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 105985 - 445097

Omschrijving Erf - Tuin
Ontstaan uit Moordrecht C 4880

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 17890/31 Rotterdam Ingeschreven op 16-06-1998
Naam gerechtigde Geelhoed Holding B.V.

Adres Oostpolderweg 6
2841 DA  MOORDRECHT

Statutaire zetel MOORDRECHT
KvK-nummer 29036212 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.18130490470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.18130488040007
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_17890_31_RTD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.159355193
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=29036212
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Moordrecht C 4905
UW REFERENTIE

20160 db
GELEVERD OP

02-08-2018 - 16:53
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11010214883
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

01-08-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

27-07-2018
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Moordrecht C 4905
Kadastrale objectidentificatie : 018130490570000

Ontstaan op 09-11-1998
Kadastrale grootte 170 m²

Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 106020 - 445089

Omschrijving Erf - Tuin
Ontstaan uit Moordrecht C 4880

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 17890/31 Rotterdam Ingeschreven op 16-06-1998
Naam gerechtigde Geelhoed Holding B.V.

Adres Oostpolderweg 6
2841 DA  MOORDRECHT

Statutaire zetel MOORDRECHT
KvK-nummer 29036212 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 54728/26 Ingeschreven op 28-05-2008
Naam gerechtigde hans klijn holding bv

Adres Oost Ringdijk 13
2841 LD  MOORDRECHT

Statutaire zetel MOORDRECHT

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.18130490570000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.18130488040005
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_17890_31_RTD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.159355193
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=29036212
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_54728_26
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.264684126


BETREFT

Moordrecht C 4905
UW REFERENTIE

20160 db
GELEVERD OP

02-08-2018 - 16:53
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11010214883
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

01-08-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

27-07-2018
BLAD

2 van 2

KvK-nummer 24436965 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=24436965
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Moordrecht C 4906
UW REFERENTIE

20160 db
GELEVERD OP

02-08-2018 - 16:52
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11010214797
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

01-08-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

27-07-2018
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Moordrecht C 4906
Kadastrale objectidentificatie : 018130490670000

Ontstaan op 09-11-1998
Kadastrale grootte 34 m²

Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 106031 - 445099

Omschrijving Erf - Tuin
Ontstaan uit Moordrecht C 4880

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 17890/31 Rotterdam Ingeschreven op 16-06-1998
Naam gerechtigde Geelhoed Holding B.V.

Adres Oostpolderweg 6
2841 DA  MOORDRECHT

Statutaire zetel MOORDRECHT
KvK-nummer 29036212 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 54728/26 Ingeschreven op 28-05-2008
Naam gerechtigde hans klijn holding bv

Adres Oost Ringdijk 13
2841 LD  MOORDRECHT

Statutaire zetel MOORDRECHT

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.18130490670000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.18130488040003
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_17890_31_RTD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.159355193
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=29036212
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_54728_26
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.264684126


BETREFT

Moordrecht C 4906
UW REFERENTIE

20160 db
GELEVERD OP

02-08-2018 - 16:52
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11010214797
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

01-08-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

27-07-2018
BLAD

2 van 2

KvK-nummer 24436965 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=24436965
https://www.kadaster.nl/contact


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 20160

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 7 augustus 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDT02&sectie=C&perceelnummer=4905&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDT02&sectie=C&perceelnummer=5247&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDT02&sectie=C&perceelnummer=4906&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDT02&sectie=C&perceelnummer=5248&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDT02&sectie=C&perceelnummer=4902&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDT02&sectie=C&perceelnummer=4903&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDT02&sectie=C&perceelnummer=4907&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MDT02&sectie=C&perceelnummer=4904&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


 

 

 

 

 

Akte van levering 

 







































 

Bestemmingsplaninformatie 

 



  



Artikel 5 Bedrijf 

 5.1 Bestemmingsomschrijving 

 5.2 Bouwregels 

 5.3 Specifieke gebruiksregels 

 5.4 Afwijken van de gebruiksregels 

 5.5 Wijzigingsbevoegdheid 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2' uitsluitend bedrijfsmatige activiteiten die 

staan vermeld in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1' uitsluitend bedrijfsmatige activiteiten die 

staan vermeld in de categorieën 1 tot en met 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2' uitsluitend bedrijfsmatige activiteiten die 

staan vermeld in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

d. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - banketbakkersfabriek' is 

vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk toegestaan; 

e. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - carrosserieherstelbedrijf' is een 

carrosserieherstelbedrijf toegestaan; 

f. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - installatietechniekbedrijf' is een 

installatietechniekbedrijf toegestaan; 

g. niet-zelfstandige kantoren als onderdeel van de bedrijven als genoemd in sub a tot en met f, met een 

oppervlak van maximaal 50% van het totale bedrijfsvloeroppervlak met een maximum van 2.000 m², met 

dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' een maximum oppervlak van 

1.500 m2 is toegestaan; 

h. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' zijn zelfstandige kantoren toegestaan; 

i. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg' is een 

verkooppunt voor motorbrandstoffen met verkoop van lpg toegestaan; 

j. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - tandartsenpraktijk' is 

een tandartsenpraktijk toegestaan; 

k. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca' is een ondergeschikte, horeca-inrichting uit ten 

hoogste horecacategorie 0 zoals die staan vermeld in Bijlage 2 Horeca categorieën Horecabeleid 

Zuidplas, met een oppervlakte van maximaal 140 m2, toegestaan; 

l. ter plaatse van de aanduiding 'opslag' is een opslagbedrijf toegestaan; 

m. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is een bedrijfswoning toegestaan; 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/r_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_2.5.html#_5.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/r_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_2.5.html#_5.2_Bouwregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/r_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_2.5.html#_5.3_Specifiekegebruiksregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/r_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_2.5.html#_5.4_Afwijkenvandegebruiksregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/r_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_2.5.html#_5.5_Wijzigingsbevoegdheid
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/r_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_2.5.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/rb_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_1.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/rb_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_1.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/rb_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_1.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/rb_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_2.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/rb_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_2.html


met de daarbij behorende: 

n. tuinen; 

o. parkeervoorzieningen; 

p. fiets- en voetpaden; 

q. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

r. kunstwerken. 

5.2 Bouwregels 
 

5.2.1 Algemeen 

Op of in de gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten 

dienste van de bestemming. 

 

5.2.2 Bedrijfsgebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen gelden de volgende bepalingen: 

a. bedrijfsgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 

b. de totale oppervlakte van bedrijfsgebouwen en overkappingen bedraagt per bouwperceel maximaal het 

ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' danwel 'maximale bouwhoogte (m) 

en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven bebouwingspercentage van het bouwvlak; indien 

geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100% van het 

bouwvlak; 

c. de bouwhoogte bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' danwel 

'maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven bouwhoogte; 

d. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3 m, met dien verstande dat ter plaatse van de 

aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' een overkapping is toegestaan met een 

bouwhoogte van ten hoogste 9 meter; 

5.2.3 Bedrijfswoning 

Voor het bouwen van een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen: 

a. de bedrijfswoning mag uitsluitend binnen een bouwvlak, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' 

worden gebouwd; 

b. het aantal bedrijfswoningen bedraagt maximaal het op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan bestaande aantal; 

c. de goothoogte bedraagt maximaal 6 meter; 

d. de bouwhoogte bedraagt maximaal 9 meter; 

e. de inhoud van de bedrijfswoning bedraagt maximaal 650 m3 inclusief aan- en uitbouwen en 

aangebouwde bijgebouwen. De goot- en bouwhoogte van deze aan- en uitbouwen en aangebouwde 

overkappingen mag maximaal 3 meter respectievelijk 5 meter bedragen. 

f. de minimale afstand tot zijdelingse perceelgrens bedraagt 3 meter. 

  



5.2.4 Vrijstaande bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoning 

Voor het bouwen van vrijstaande bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning gelden de volgende 

bepalingen: 

a. de gezamenlijke oppervlakte bedraagt maximaal 50 m2; 

b. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3 meter; 

c. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt maximaal 3 meter; 

d. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt maximaal 5 meter. 

5.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2 meter, met dien verstande dat de 

hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 meter mag 

bedragen; 

b. de hoogte van vlaggenmasten bedraagt maximaal 6 meter; 

c. de hoogte van reclamezuilen bedraagt maximaal 2,5 meter, met dien verstande dat ter plaatse van de 

aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' ten hoogte één reclamezuil is toegestaan met een 

bouwhoogte van maximaal 12 meter; 

d. de hoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 9 meter; 

e. de hoogte van kunstwerken bedraagt maximaal 5 meter; 

f. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2,5 meter. 

5.3 Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 26 wordt in elk geval gerekend het 

gebruik voor: 

a. een geluidszoneringsplichtig bedrijf; 

b. een verkooppunt voor motorbrandstoffen met verkoop van LPG, anders dan bedoeld in 5.1, onder i; 

c. seksinrichtingen 

d. zelfstandige kantoren, anders dan bedoeld in 5.1, onder h; 

e. horeca, anders dan bedoeld in 5.1, onder k; 

f. het opslaan of bergen van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken 

voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks 

noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

g. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor 

zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond. 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/r_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_3.26.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/r_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_2.5.html#_5.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/r_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_2.5.html#_5.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/r_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_2.5.html#_5.1_Bestemmingsomschrijving


5.4 Afwijken van de gebruiksregels 
 

5.4.1 Afwijking Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.1, onder a, b 

en c, ten behoeve van: 

a. de uitoefening van een bedrijfsactiviteit, die is opgenomen in een naast hogere categorie dan de 

bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 5.1 onder a, b en c, indien deze gelet op de milieubelasting naar aard 

en invloed op de omgeving gelijkwaardig is aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 5.1, onder a, b en c, 

welke niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten wordt genoemd; 

b. de uitoefening van een bedrijfsactiviteit, die gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de 

omgeving gelijkwaardig is aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 5.1, onder a, b en c, welke niet in 

de Staat van Bedrijfsactiviteiten wordt genoemd; 

Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen de volgende 

milieubelastingcomponenten mede in de beoordeling te worden betrokken: geluid, geurproductie, stofuitworp, 

gevaar, de verontreiniging van lucht en bodem, de diversiteit en het al dan niet continue karakter van het bedrijf 

en de visuele hinder en verkeersaantrekkende werking. 

 

5.4.2 Afwijking voor webwinkels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.1 ten behoeve 

van vestiging van webwinkels, met dien verstande dat: 

a. detailhandel in hoofdzaak via internet plaats vindt; 

b. ter plaatse in overwegende mate opslag en distributie van goederen plaats vindt; 

c. de vloeroppervlakte voor het afhalen van producten niet meer dan 15% van de vloeroppervlakte van het 

gebouw bedraagt, met een maximum van 50 m²; 

d. het gebruik geen onevenredig nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen 

onevenredige toename in de parkeerbehoefte veroorzaakt. 

5.4.3 Afwijking voor perifere detailhandel 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.1 ten behoeve 

van vestiging van perifere detailhandel, met dien verstande dat: 

a. het gaat om de vestiging van een individueel bedrijf met een oppervlakte van ten hoogste 1.000 m2; 

b. het aandeel van bedrijven in perifere detailhandel niet meer bedraagt dan 10% van het totale oppervlak 

van het bedrijventerrein; 

c. uit een nadere motivering blijkt dat de vestiging van een perifeer detailhandelsbedrijf geen nadelige 

invloed heeft op de aanwezige distributieve structuur van de gemeente (geen ontwrichting); 

d. het gebruik geen onevenredig nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen 

onevenredige toename in de parkeerbehoefte veroorzaakt. 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/r_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_2.5.html#_5.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/r_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_2.5.html#_5.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/r_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_2.5.html#_5.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/rb_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_1.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/r_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_2.5.html#_5.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/rb_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_1.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/r_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_2.5.html#_5.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/r_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_2.5.html#_5.1_Bestemmingsomschrijving


5.5 Wijzigingsbevoegdheid 
 

5.5.1 Wijziging Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten wordt gewijzigd door het onderbrengen van een bedrijf in een andere categorie, dan wel door 

het opnemen dan wel afvoeren van een bedrijf, indien ontwikkelingen op het gebied van de milieuhygiëne, dan 

wel technologische ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/rb_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_1.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01/rb_NL.IMRO.1892.BpMoordrechtBuiten-Va01_1.pdf
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ZH056309162 Oostpolderweg 5 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Oostpolderweg 5

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: ZH056309162

Locatiecode gemeentelijk BIS: NZ056300053

Adres: Oostpolderweg 5 2841DA Moordrecht

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Midden-Holland

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

biscuit-, koek- en 
banketfabrieken (158201)

1977 2002

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Nul- of 
Eindsituatieonderzoek

Geofox-Lexmond B.V. 20110332/ENIJ 2011-11-01

Historisch onderzoek Lexmond Milieu-
Adviezen B.V.

02.23310/GM 2002-11-04

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

Lexmond Milieu-
Adviezen B.V.

02.23044/SB 2002-03-31

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

Lexmond Milieu-
Adviezen B.V.

98.18353_B/DK 1999-02-28

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

Lexmond Milieu-
Adviezen B.V.

98.16586/EJ 1998-03-31
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Verkennend onderzoek 
NVN 5740

Lexmond Milieu-
Adviezen B.V.

96.14207/GZ 1996-12-31

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Omgevingsdienst Midden-Holland
Website: http://www.BodemBalie.nl
E-mail: BodemBalie@odmh.nl

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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VEILINGVOORWAARDEN 

Ambachtweg 33 en Oostpolderweg 6 te Moordrecht 

 

Op twee oktober tweeduizend achttien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar  -----  

Joseph Hermanus Smit, 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 De Ontvanger van de Belastingdienst/kantoor Den  ------  

Haag, een zelfstandig bestuursorgaan, gevestigd en kantoorhoudende te 2595  ---  

BL ’s-Gravenhage op het adres Prinses Beatrixlaan 512 (postadres: Postbus  -----  

30206, 2500 GE Den Haag).  --------------------------------------------------------------  

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;  -------------------------------------------------  

- Beslag: het executoriaal beslag ten behoeve van de Verkoper, gelegd bij  ---  

proces-verbaal van inbeslagneming de dato twee oktober  ------------  

tweeduizend zeventien, ingeschreven in de Openbare Registers op   

twee oktober tweeduizend zeventien in register Hypotheken 3, deel  

72350, nummer 156;  -------------------------------------------------------  

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

 de eigenaar van het Registergoed;  ---------------------------------------  

- Openbare Registers:  ------------------------------------------------------------------  

 de openbare registers voor registergoederen, die worden gehouden   

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

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

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

 1. een perceel grond met het daarop gelegen bedrijfspand,  --------  

plaatselijk bekend Ambachtweg 33 te 2841 MB Moordrecht, --  

kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie C, nummer  --  
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5283, groot twee are en vierentwintig centiare, alsmede het  ----  

tweehonderdéénentwintig/vijfduizend zevenhonderdtwintigste  

(221/5.720
e
) onverdeeld aandeel in een mandelig perceel, ------  

gelegen aan en nabij de Ambachtweg te Moordrecht,  -----------  

kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie C, nummer  --  

5287, groot vijfenvijftig are en vijfendertig centiare, aan welk   

aandeel het recht is verbonden om zes parkeerplaatsen te  ------  

mogen (doen) gebruiken;  ---------------------------------------------  

 2. percelen grond met het daarop gelegen bedrijfspand,  ------------  

plaatselijk bekend Oostpolderweg 6 te 2841 DA Moordrecht,  -  

kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie C, nummers  -  

5248, 4904 en nummer 5247, respectievelijk groot twaalf are  -  

en zevenentwintig centiare, vijfenvijftig centiare en drie  -------  

centiare, alsmede de onverdeelde helft in de percelen,  ----------  

kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie C, nummers  -  

4905 en 4906, respectievelijk groot één are zeventig centiare  --  

en vierendertig centiare,  ----------------------------------------------  

 welk perceel met nummer 5247 belast is met een opstalrecht voor  -  

nutsvoorzieningen ten behoeve van Stedin Netten B.V.;  -------------  

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

 de executoriale verkoop als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek  --  

van Burgerlijke Rechtsvordering van het Registergoed;  --------------  

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

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

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

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

 De Ontvanger van de Belastingdienst/kantoor Den Haag.  -----------  

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

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

Veiling.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

Openbare Registers op vier februari tweeduizend negen in register  -----------  

Hypotheken 4, deel 56232, nummer 131, van een afschrift van de op vier  ---  
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februari tweeduizend negen voor mr. P.L. van der Meulen, notaris te  --------  

Waddinxveen, verleden akte van levering.  ----------------------------------------  

2. De Eigenaar heeft het Registergoed sub 2. verkregen: ---------------------------  

 - deels door inschrijving in de Openbare Registers te Rotterdam op  -------  

zeventien juni negentienhonderd zevenennegentig in register  ------------  

Hypotheken 4, deel 16734, nummer 21, van een afschrift van de op  ----  

zestien juni negentienhonderd zevenennegentig voor mr. J. Smal,  -------  

destijds notaris te Nieuwerkerk aan den IJssel, verleden akte van  --------  

levering.  ---------------------------------------------------------------------------  

 - deels door inschrijving in de Openbare Registers te Rotterdam op  -------  

zestien juni negentienhonderd achtennegentig in register Hypotheken 4,  

deel 17890, nummer 31, van een afschrift van de op zestien juni  --------  

negentienhonderd achtennegentig voor mr. J. Smal, destijds notaris te  -  

Nieuwerkerk aan den IJssel, verleden akte van levering.  ------------------  

Beslag.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

De Verkoper heeft op het Registergoed het Beslag gelegd.  --------------------------  

De Verkoper is de oudste executoriale beslaglegger op het Registergoed, zodat  -  

de Verkoper overeenkomstig artikel 513 Wetboek van Burgerlijke  ----------------  

Rechtsvordering bevoegd is over te gaan tot Veiling van het Registergoed.  ------  

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

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

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

- de betekening van het verkrijgen van de executoriale titel overeenkomstig  --  

artikel 704 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, voorzover het Beslag  

in eerste instantie als conservatoir beslag is gelegd;  -----------------------------  

- het uitbrengen van een bevel tot betaling overeenkomstig artikel 502  --------  

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

- het leggen van het beslag overeenkomstig artikel 504 en 505 Wetboek van  -  

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

- de aanwijzing van de Veilingnotaris, voor zover deze niet reeds in het  -------  

proces-verbaal van inbeslagneming is aangewezen, overeenkomstig artikel  -  

514 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  ---  
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Burgerlijke Rechtsvordering.  --------------------------------------------------------  

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

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

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

- 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;  ----------------------  

 - behoudt de Verkoper zich het recht voor om het Registergoed in delen  -  

te doen inzetten en in delen of als geheel of een combinatie daarvan te  -  

doen afslaan;  ----------------------------------------------------------------------  

 - dient, indien het geheel wordt afgeslagen na een inzet in delen, het Bod  

hoger te zijn dan de som van de Inzetsommen respectievelijk  ------------  

afslagsommen op de afzonderlijke delen;  ------------------------------------  

 - gelden de onderscheiden Inzetsommen als hoogste Bod als er niet  ------  

wordt afgemijnd;  -----------------------------------------------------------------  

- 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  -  
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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):  --------------------------------------------------------------  

 - bedraagt de inzetpremie één 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 vijfduizend euro  ---  

(€ 5.000,00), exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting  -  

per afzonderlijk tot het Registergoed behorend object; voor  ---------  

kantoorkosten zal een bedrag gelijk aan zes procent (6%) van het te  
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declareren honorarium in rekening worden gebracht;  -----------------  

 d. zeventig euro (€ 70,00), exclusief de daarover eventueel  -------------  

verschuldigde omzetbelasting per afzonderlijk tot het Registergoed  

behorend object, voor het opvragen van informatie bij de gemeente  

waarin het Registergoed is gelegen;  -------------------------------------  

 e. 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 vierhonderd eenenzeventig  

euro (€ 471,00), exclusief de daarover verschuldigde  -----------------  

omzetbelasting, voor de percelen kadastraal bekend gemeente  ------  

Moordrecht, sectie C, nummers 5283 en 5287 behorende tot het  ---  

Registergoed en groot eenduizend vijfenzeventig euro en vijftig  ---  

cent (€ 1.075,50) voor de percelen kadastraal bekend gemeente  ----  

Moordrecht, sectie C, nummers 5248, 4904, 5247, 4905 en 4906  --  

behorende tot het Registergoed;  ------------------------------------------  

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

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

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

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

daarover verschuldigde omzetbelasting per afzonderlijk tot het  -----  

Registergoed behorend object;  --------------------------------------------  

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

Veiling (voor dossiervorming, opstartkosten, handeling, marketing,  

Platformnotaris), groot tweeduizend zevenhonderd vijfentwintig  ---  

euro (€ 2.725,00), exclusief de daarover verschuldigde  --------------  

omzetbelasting per afzonderlijk tot het Registergoed behorend  -----  

object;  ------------------------------------------------------------------------  

 i. 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 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  -----  
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Gunning;  ---------------------------------------------------------------------  

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

Koper aan de Koper afgegeven eerste grosse, groot eenhonderd  ----  

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;  ---------------------------------------------------------------------  

 - 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 524 Wetboek van  -----  

Burgerlijke Rechtsvordering 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  --  

verschuldigd omdat, voor zover de levering niet kwalificeert als een  ---  

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

 - 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 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  ------  
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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;  ----------------------------------------------------------------  

- Artikel 11 (Tijdstip van betaling):  --------------------------------------------------  

 - 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;  -------------------------------------------------------------------------  

 - heeft het faillissement van of toepassing van de wettelijke  ----------------  

schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de rechthebbende van   

het Registergoed vóór de Levering tot gevolg dat, wanneer de curator  --  

respectievelijk bewindvoerder niet bereid is tot Levering van het  --------  

Registergoed, de Verkoper niet tot Levering over kan gaan en derhalve -  

het recht heeft de met betrekking tot het Registergoed gesloten  ----------  

koopovereenkomst te ontbinden met dien verstande dat de Koper de  ---  

Verkoper niet kan aanspreken tot nakoming van de (overige)  ------------  

verplichtingen uit de koopovereenkomst indien de curator  ----------------  

respectievelijk bewindvoerder wel bereid is tot Levering en dat de  ------  

Koper in beide gevallen geen recht op enige (schade)vergoeding door  -  

de Verkoper;  ----------------------------------------------------------------------  

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



 

 
 
 

   
   
  Pagina 10 van 36 

 - 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):  ----------------------------------------------------------  

 - 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;  ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 - voor wat betreft de percelen, kadastraal bekend gemeente  -----------  

Moordrecht, sectie C, nummers 5247 en 5248:  ------------------------  

 - de op zestien juni negentienhonderd zevenennegentig voor mr.  

J. Smal, destijds notaris te Nieuwerkerk aan den IJssel,  ---------  

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

ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers te  -----  

Rotterdam op zeventien juni negentienhonderd  ------------------  

zevenennegentig in register Hypotheken 4, deel 16734,  --------  

nummer 21, woordelijk luidende als volgt:  ------------------------  

  “Artikel 9.  --------------------------------------------------------------  

 Verkoper verplicht zich bij deze dat de eerste zes en halve  -----  

(6,5) meter in ongeveer westelijke richting vanaf de nieuwe  ---  

westelijke kadastrale grens van het verkochte aan koper  -------  

(perceel kadastraal bekend gemeente Moordrecht sectie C  ----  

nummer 4497 en 4086, beide gedeeltelijk) niet bebouwd wordt  

en dat op de daarop volgende eerste vijftien (15) meter in  -----  

ongeveer westelijke richting niet hoger mag worden bebouwd   

dan ongeveer zes (6) meter. Deze verplichtingen tot het niet  ---  

(hoger) mogen bebouwen betreft niet het perceel gelegen ten  -  

zuiden van de lijn getrokken in het verlengde van de nieuwe  ---  

zuidelijke kadastrale grens van vorenbedoeld verkochte aan  --  
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koper. Verkoper is verplicht bij elke vervreemding of vestiging  

van een beperkt recht, of verlening van een persoonlijk recht,  -  

waardoor het gebruik van het perceel waarop niet (hoger) als   

hiervoor bedoeld mag worden bebouwd door een ander wordt-  

verkregen, het bepaalde in dit artikel (waaronder de  ------------  

onderhavige bepaling), aan elke opvolgend verkrijger of  -------  

beperkt gerechtigde op te leggen en diens aanvaarding ten  ----  

behoeve van de eigenaar van het verkochte (vorenbedoeld  -----  

perceel kadastraal bekend gemeente Moordrecht sectie C  -----  

nummer 4497 en 4086, beide gedeeltelijk) aan te nemen op  ---  

straffe van een boete van éénhonderd duizend gulden (f.  -------  

100.000,--), onverminderd diens recht om aanvullende  ---------  

schadevergoeding te vorderen.”  ------------------------------------  

 - de op achtentwintig augustus tweeduizend één voor mr. P.L.  --  

van der Meulen, notaris te Waddinxveen, verleden akte van  ---  

levering, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de  ----  

daartoe bestemde openbare registers te Rotterdam op  -----------  

negenentwintig augustus tweeduizend één in register  -----------  

Hypotheken 4, deel 21442, nummer 21, woordelijk luidende  --  

als volgt:  ----------------------------------------------------------------  

  “VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN  ------------------------  

 Ter uitvoering van hetgeen daaromtrent is overeengekomen  ---  

verleent de grondeigenaar ten behoeve van het energiebedrijf   

die dat aanvaardt:  -----------------------------------------------------  

 tot gebruik en te nutte van het hiervoor omschreven in opstal  -  

uitgegeven perceel, uitmakende een gedeelte ter grootte van  --  

ongeveer twee en een halve vierkante meter van het perceel  ---  

kadastraal bekend Gemeente Moordrecht, sectie C nummer  ---  

4879 en de op dat gedeelte geplaatste aansluitkast-gas en  -----  

aansluitkast-elektriciteit, als heersend erf, en ten laste van het   

aan de grondeigenaar in eigendom verblijvende gemelde  ------  

perceel kadastraal bekend Gemeente Moordrecht, sectie C  ----  

nummer 4879, als dienend erf:  --------------------------------------  

a. de erfdienstbaarheid van weg om te komen van en te gaan  

naar de openbare weg (de Oostpolderweg te Moordrecht);  

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

 b. de erfdienstbaarheid tot het leggen, hebben, onderhouden  
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en vervangen van kabels van en naar de aansluitkast-gas   

en de aansluitkast-elektriciteit en de openbare weg (de  ---  

Oostpolderweg te Moordrecht).  -------------------------------  

Voormelde erfdienstbaarheden zullen moeten worden  -----  

uitgeoefend op de voor het lijdend erf minst bezwarende  --  

wijze en zullen tenietgaan bij de eindiging van het  ---------  

opstalrecht.”  ------------------------------------------------------  

 - voor wat betreft de percelen, kadastraal bekend gemeente  -----------  

Moordrecht, sectie C, nummers 5283 en 5287: de op vier februari  -  

tweeduizend negen voor mr. P.L. van der Meulen, notaris te  --------  

Waddinxveen, verleden akte van levering, van welke akte een  ------  

afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers  

te Rotterdam op vier februari tweeduizend negen in register  --------  

Hypotheken 4, deel 56232, nummer 131, woordelijk luidende als  --  

volgt:  --------------------------------------------------------------------------  

 “OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE  -  

BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN Met  ------  

betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen  -  

en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar voormelde  ---  

titel van aankomst,  ----------------------------------------------------------  

 de dato heden, waarin ondermeer woordelijk staat vermeld:  --------  

 9. ten aanzien van de hiervoor sub 2 bedoelde  ----------------------  

erfdienstbaarheden, kettingbedingen en kwalitatieve  ------------  

verplichtingen wordt ten deze speciaal verwezen naar  ----------  

voormelde titel van aankomst (22311/43), waarin woordelijk is  

vermeld:  ----------------------------------------------------------------  

 Omschrijving bestaande bijzondere rechten en/of  --------------  

verplichtingen  ---------------------------------------------------------  

 Artikel 11  ---------------------------------------------------------------  

 11.1 Ter uitvoering van het bepaalde in de Koop-/  --------------  

aannemingsovereenkomst wordt, ten aanzien van bijzondere  --  

verplichtingen betreffende het Verkochte, verwezen naar -------  

hetgeen is opgenomen in vorenomschreven akte van levering,  -  

op negen juli tweeduizend één verleden voor mr. J. Smal,  ------  

notaris te Nieuwerkerk aan den IJssel, woordelijk luidende:  ---  

 Artikel 8.  ----------------------------------------------------------------  

 BIJZONDERE VERPLICHTINGEN  -------------------------------  
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 1. De koper en zijn eventuele rechtsopvolgers in de  -----------  

eigendom moeten gedogen, zonder enige vergoeding, dat  -  

voorzieningen voor openbare doeleinden (waaronder  -----  

straatnaamborden) en/of nutsbedrijven (waaronder de  ----  

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:  ---  

KPN Telecom B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, Prinses  --  

Beatrixlaan 23 en de stichting: Stichting tot Exploitatie  ---  

van een Centrale Antenne Inrichting Moordrecht,  ----------  

gevestigd te Moordrecht, Dr. A. Kuyperstraat 41, postbus -  

57, danwel de daarvoor in de plaatsgekomen  ---------------  

rechtspersonen) op, in, onder of boven het verkochte en de  

daarop aanwezige casu quo op te richten opstallen,  -------  

worden aangebracht en onderhouden, op de plaatsen  -----  

waar en de wijze waarop Burgemeester en Wethouders  ---  

van de gemeente Moordrecht casu quo gemelde  ------------  

nutsbedrijven dit nodig achten. De koper en zijn  -----------  

rechtsopvolgers zijn verplicht al hetgeen krachtens deze  --  

bepaling is of zal worden aangebracht te laten bestaan.  --  

Na uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de   

aanleg of het onderhoud van voormelde voorzieningen  ----  

draagt de gemeente casu quo het betreffende nutsbedrijf  --  

er zorg voor, dat de oude toestand wordt hersteld, indien  -  

althans de gemeente casu quo het betreffende nutsbedrijf  -  

de opdracht verleende tot de uitvoering van die  ------------  

werkzaamheden. De koper en zijn rechtsopvolgers zijn  ----  

verplicht alles na te laten wat het effectief en regelmatig  --  

functioneren van voormelde voorzieningen zou kunnen  ---  

belemmeren of verhinderen en om eventuele bijdragen  ----  

voor het hebben van een aansluiting op die voorzieningen  

op eerste verzoek te voldoen. De aanleg van de leidingen  -  

casu quo bekabeling ten behoeve van water, gas en  --------  

elektriciteit zal plaatsvinden conform tracés zoals  ---------  

aangegeven op de aan deze akte gehechte  -------------------  

overzichtstekening.  -----------------------------------------------  

 2. Bij overtreding of niet-nakoming van het hiervoor onder  -  

1. bepaalde verbeurt de overtreder ten behoeve van de  ----  

gemeente casu quo het betreffende nutsbedrijf een dadelijk  
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opeisbare boete van tienduizend gulden (f. 10.000,==)  ---  

voor iedere overtreding en eenhonderd gulden (f. 100,==)  

voor iedere dag dat de overtreding of niet-nakoming  ------  

voortduurt, onverminderd het recht van de gemeente casu  

quo het betreffende nutsbedrijf op vergoeding van kosten  -  

en interesten. ------------------------------------------------------  

 3. Bij elke vervreemding in eigendom of bij elke vestiging of   

vervreemding van een beperkt genotsrecht van het geheel   

of een gedeelte van het verkochte moet het bepaalde onder  

1, 2 en 3 van dit artikel in elke verdere akte van  ------------  

vervreemding woordelijk worden overgenomen, aan de  ---  

nieuwe verkrijger in eigendom of beperkt genotsrecht  -----  

worden opgelegd, ten behoeve van de gemeente casu quo   

voormelde nutsbedrijven worden bedongen en  --------------  

aangenomen, zulks op verbeurte voor de koper en iedere  -  

opvolgende verkrijger in eigendom of beperkt genotsrecht,  

die verzuimt op te leggen, te bedingen, aan te nemen of te   

doen opnemen, van een onmiddellijk en zonder  -------------  

ingebrekestelling opeisbare boete van vijftigduizend  -------  

gulden (f. 50.000,==) ten behoeve van de gemeente casu  -  

quo voormelde nutsbedrijven, behoudens alle overige aan  

de gemeente casu quo voormelde nutsbedrijven  ------------  

toekomende rechten en rechtsmiddelen, waaronder het  ---  

recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.  -  

 Artikel 9.  ----------------------------------------------------------------  

 BIJZONDERE BEPALINGEN  --------------------------------------  

 1. De aansluitingen op de leidingen der nutsbedrijven  --------  

geschieden op verzoek en op kosten van de betreffende  ----  

koper; de rioolaansluitingen van hoofdriool tot erfgrens  --  

zijn voor rekening van de gemeente. Vanaf erfgrens tot en  

met het gebouw zijn deze voor rekening van koper.  --------  

 2. Het onderhoud van gebouw- en terreinriolering,  -----------  

drainages en dergelijke tot de erfgrens is ten laste van de   

koper.  --------------------------------------------------------------  

 3. De koper verplicht zich aan te sluiten bij de te  --------------  

Waddinxveen, Elzenhorst 92, gevestigde stichting:  ---------  

Stichting Coenraad. Deze bepaling geldt tevens voor  ------  
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kopers casu quo huurders van onderdelen van het  ---------  

bedrijfsverzamelcomplex. Dit dient als kettingbeding met  -  

kopers casu quo huurders te worden opgenomen.  ----------  

 4. Koper en elke rechtsopvolger is verplicht op het verkochte  

een bedrijfsverzamelcomplex respectievelijk een of meer  -  

bedrijfsunits te (doen) realiseren en dit te gebruiken  -------  

conform de richtlijnen in het vastgestelde Handboek  ------  

Inrichting Bedrijventerrein 't Ambacht, fase 3 en conform   

een goedgekeurd schetsontwerp met een positief  -----------  

welstandsadvies. De bebouwing en terreininrichting zal  --  

moeten voldoen aan de voorschriften conform de  ----------  

richtlijnen in het vastgestelde Handboek Inrichting  --------  

Bedrijventerrein 't Ambacht 3e fase (raadsbesluit veertien  

december negentienhonderdnegenennegentig).  -------------  

 5. De koper verplicht zich tot het nadat veertig procent  ------  

(40%) van de units vooruit zijn verkocht casu quo  ---------  

verhuurd met voortvarendheid ter hand nemen en in een  -  

regelmatig tempo voortzetten van de realisering van de  ---  

bebouwing en de terreininrichting en treedt op als  ---------  

coördinator van bouwplannen inzake het  --------------------  

bedrijfsverzamelcomplex (inclusief_ afzonderlijke  ---------  

bedrijfsunits). Verantwoording moet door de coördinator   

worden afgelegd aan de supervisor (stedenbouwkundige).  

 6. Koper is te allen tijde verplicht om ten minste een maand,-  

voordat hij tot verkoop van het bedrijfsperceel overgaat,  -  

hiervan mededeling te doen aan het college van  ------------  

burgemeester en wethouders van de gemeente, zodat deze -  

de verkoop kan toetsen aan de bepalingen van het  ---------  

bestemmingsplan of enig wettelijk voorschrift; indien de  --  

nieuwe koper naar het oordeel van de gemeente een  -------  

bedrijf zal uitoefenen, dat in strijd is met de bepalingen  ---  

van het bestemmingsplan of enig ander bij of krachtens de  

wet gegeven voorschrift, doen zij hiervan binnen de  -------  

bovengenoemde termijn van een maand mededeling aan  --  

betrokkenen. Het hiervoor bepaalde is tevens van  ----------  

toepassing bij verhuur en verlening van zakelijke rechten   

anders dan hypotheken.  -----------------------------------------  
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 7. Koper is verplicht de aanwijzingen van de functionarissen  

van de gemeente, die belast zijn met het toezicht op het  ---  

bepaalde in de overeenkomst, op te volgen; tevens is  ------  

koper verplicht deze functionarissen op het bedrijfsperceel  

toe te laten, zulks na redelijk overleg.  ------------------------  

 8. Bij niet-nakoming van de onder 3 tot en met 9 gestelde ----  

verplichtingen, verbeurt koper aan de gemeente een boete  

ter hoogte van tien procent (10%) van de koopsom van het  

bedrijfsperceel en de bedrijfsunit, welke boete dadelijk  ---  

opeisbaar is, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.  

 9. Bij elke vervreemding van eigendom of bij elke vestiging  -  

of vervreemding van een beperkt genotsrecht van het  ------  

geheel of een gedeelte van het gekochte, moet het  ----------  

bepaalde onder 1 tot en met 8 van dit artikel en dit  --------  

artikellid in elke verdere akte van vervreemding worden  --  

overgenomen en aan de nieuwe verkrijger in eigendom of   

beperkt genotsrecht worden opgelegd en voor de  -----------  

gemeente worden aangenomen.  --------------------------------  

 10. Koper verplicht zich tot het te huur en/of te koop  -----------  

aanbieden van een of meer bedrijfsunits in het te  -----------  

realiseren bedrijfsverzamelcomplex in zone B van het  -----  

bedrijventerrein 't Ambacht, fase 3. De maximale huur- en  

koopprijs van units zijn gedifferentieerd conform het aan  -  

deze akte gehechte overzicht. De genoemde prijzen zijn  ---  

maximale huur- en koopprijzen op jaarbasis. Jaarlijks  ----  

mag verhoging van deze prijzen plaatsvinden met de  ------  

stijging van het prijsindexcijfer Consumentenprijsindex ---  

Alle Huishoudens op basis van  --------------------------------  

negentienhonderdvijfennegentig is honderd (1995=100)  --  

gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek   

te Voorburg.  ------------------------------------------------------  

 Artikel 10.  --------------------------------------------------------------  

 ANTI-SPECULATIEBEDING  ---------------------------------------  

 1.  Het is de rechtsopvolger van koper niet toegestaan het  ----  

gekochte gedurende een periode van vijf jaar na de  --------  

datum__ van notariële overdracht te vervreemden. Bij  ----  

niet-nakoming _ van deze verplichting verbeurt de  ---------  
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rechtsopvolger van koper _ aan de gemeente een boete  ---  

van vijftig procent (50%) van de koopsom van het  ---------  

bedrijfsperceel en de bedrijfsunit gedurende de periode ---  

vanaf de datum van de notariële overdracht van het door  -  

hem gekochte bedrijfsperceel en de bedrijfsunit tot een  ---  

jaar na deze datum. Na verloop van dit jaar wordt de  -----  

boete van vijftig procent (50%) van de koopsom telkenjare  

met tien procent (10%) verminderd, een gedeelte van een   

jaar geldt voor een vol jaar.  ------------------------------------  

 2.  Burgemeester en wethouders van de gemeente zijn  ---------  

bevoegd op verzoek van de rechtsopvolger van koper  -----  

ontheffing te verlenen van het in lid 1 bepaalde, zulks  -----  

indien zich een naar hun oordeel bijzonder geval  ----------  

voordoet. Een dergelijk geval kan zich voordoen bij:  ------  

 a. uitwinning door hypotheekhouder(s);  ----------------------  

 b. overige door Burgemeester en Wethouders van de  ------  

gemeente vast te stellen bijzondere gevallen.  ----------------  

 Burgemeester en wethouders kunnen aan het verlenen van  

een ontheffing voorwaarden verbinden zoals de  ------------  

voorwaarde tot het betalen van een vergoeding in verband  

met de waardestijging van het bedrijfsperceel of  -----------  

bedrijfsunit.  -------------------------------------------------------  

 3.  De in lid 1 bedoelde boete is dadelijk opeisbaar zonder  ---  

dat enige ingebrekestelling vereist is.  -------------------------  

 4.  Bij niet-nakoming van de in lid 5 gestelde verplichting  ----  

verbeurt koper en diens in lid 1 bedoelde rechtsopvolger  -  

aan de gemeente Moordrecht een boete ter hoogte van  ----  

vijfentwintig procent (25%) van de koopsom van het  ------  

bedrijfsperceel en bedrijfsunit met een minimum van  ------  

vijfentwintigduizend gulden (f. 25.000,==), welke boete  --  

dadelijk opeisbaar is, zonder dat enige ingebrekestelling  -  

vereist is.  ----------------------------------------------------------  

 5.  Bij elke vervreemding van eigendom of bij elke vestiging  -  

ofvervreemding van een beperkt genotsrecht van het  ------  

geheel of een gedeelte van het gekochte, moet het  ----------  

bepaalde in lid 1 tot en met 6 van dit artikel in elke  --------  

verdere akte van vervreemding worden overgenomen en  --  
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aan de nieuwe verkrijger in eigendom of beperkt  -----------  

genotsrecht worden opgelegd en voor de gemeente  --------  

worden aangenomen.  --------------------------------------------  

 6.  De vorderingen van de gemeente Moordrecht zijn beperkt  

tot de heffing van voormelde boeten.  --------------------------  

 Artikel 11.  --------------------------------------------------------------  

 KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN  ----------------------------  

 De gemeente bedingt bij deze dat de verplichtingen van koper   

ten aanzien van voormelde bij deze akte overgedragen  ---------  

onroerende zaak om iets te dulden of niet te doen ----------------  

voortvloeiende uit de hiervoor in artikel 8, 9 en 10 vermelde  --  

bepalingen, als een kwalitatieve verplichting als bedoeld in  ---  

artikel 252, Boek 6, Burgerlijk Wetboek zal overgaan op  -------  

degenen die voormelde onroerende zaak onder bijzondere titel  

zullen verkrijgen, en dat mede gebonden zullen zijn degenen  --  

die van de rechthebbende een recht tot gebruik van voormelde  

onroerende zaal zullen verkrijgen.  ---------------------------------  

 De gemeente kiest ter zake van de inschrijving van voormelde   

kwalitatieve verplichtingen in de Openbare registers,  -----------  

woonplaats ter haren kantore aan het Westeinde 1 te  -----------  

Moordrecht  -------------------------------------------------------------  

 11.2Voor zover in de hiervoor in artikel 11.1 vermelde bepalingen   

verplichtingen voorkomen waarvan Verkoper gehouden is deze  

aan Koper op te leggen, doet hij dat bij deze, gelijk Koper die   

verplichtingen bij deze aanvaardt. Voor zover het gaat om  ----  

rechten _ die ten behoeve van derden, waaronder te dezen in  -  

ieder geval is begrepen de gemeente Moordrecht, zijn  ----------  

bedongen, worden die rechten bij deze tevens door Verkoper  --  

voor die betrokkenen aangenomen.  ---------------------------------  

 11.3(a) Koper verplicht zich te zullen aansluiten bij de hiervoor  --  

genoemde Stichting Coenraad tot collectieve Beveiliging 't  

Ambacht 3 en geeft machtiging aan de hierna in artikel 12  

te definiëren Stichting om hem aan te melden als  -----------  

aangeslotene.  -----------------------------------------------------  

  (b) Ter uitvoering van hetgeen is bepaald in artikel 9, lid 3  ---  

van de hiervoor - in artikel 11.1 - omschreven bijzondere   

bepalingen wordt de hiervoor sub (a) omschreven  ---------  
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verplichting bij deze - voor zoveel nog nodig - opgelegd  --  

als kettingbeding, gelijk Koper die verplichting bij deze  ---  

aanvaardt. Voor zover het gaat om rechten die ten  ---------  

behoeve van derden, waaronder te dezen mede is  ----------  

begrepen de gemeente Moordrecht, zijn bedongen,  --------  

worden die rechten bij deze tevens door Verkoper voor die  

betrokkenen aangenomen. Koper is verplicht het bepaalde  

in dit artikel bij vervreemding van (een gedeelte van) het  -  

Verkochte, bij vestiging van een beperkt (genots)recht  ----  

daarop, danwel bij het verlenen van een recht tot gebruik   

op het Verkochte op te leggen aan zijn rechtsopvolger(s)  -  

onder bijzondere titel, de beperkt (genots)gerechtigde(n)  -  

respectievelijk de gebruiker(s) en ten behoeve van de  -----  

gemeente Moordrecht aan te nemen, één en ander op  -----  

straffe van een, zonder verdere aanmaning, onmiddellijk  -  

opeisbare boete, als omschreven in voormelde bepalingen.  

 11.4Verkoper verklaart dat hij het college van Burgemeester en  ---  

Wethouders van de gemeente Moordrecht overeenkomstig  -----  

hetgeen is bepaald in artikel 9, lid 6 van de hiervoor - in  -------  

artikel 11.1 -omschreven bijzondere bepalingen tijdig heeft  ---  

geïnformeerd over de verkoop en levering van het Verkochte  --  

aan Koper.  --------------------------------------------------------------  

 Mandeligheid.  --------------------------------------------------------------  

 Artikel 12 ---------------------------------------------------------------------  

 12.1Bij een op tien juli tweeduizend één voor een waarnemer van  -  

notaris Van Heeswijk, voornoemd, verleden akte van levering,  

waarvan een afschrift is ingeschreven ten kantore van de  ------  

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te  ------------  

Rotterdam op elf juli tweeduizend één in register Hypotheken  -  

4, deel 21316, nummer 7 zijn de hiervoor in artikel 1 sub (ii)  --  

omschreven wegen, parkeerplaatsen en overige  ------------------  

gemeenschappelijke voorzieningen bestemd om tot  --------------  

gemeenschappelijk nut te dienen van - de eigenaren van - de  --  

zesentwintig (26) bedrijfsruimten en vier (4) gecombineerde  --  

bedrijfs- en kantoorruimten behorende tot het  --------------------  

bedrijfsverzamelcomplex, zoals die bedrijfsruimten met de  ----  

bouwnummers (hal) 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12,   
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13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 en 22A en de  --------  

gecombineerde bedrijfs- en kantoorruimten met de  --------------  

bouwnummers (kantoor) 1, 2, 3 en 4 zijn aangegeven op de  ---  

Tekening. Bij de hiervoor vermelde akte hebben partijen, als  --  

gezamenlijke mede eigenaren van de wegen, parkeerplaatsen  -  

en overige gemeenschappelijke voorzieningen als hiervoor  ----  

bedoeld, ter uitvoering van een daartoe strekkende --------------  

overeenkomst ten aanzien van die wegen, parkeerplaatsen en  -  

overige gemeenschappelijke voorzieningen, een mandeligheid   

met het navolgende Reglement vastgesteld:  -----------------------  

 Definities  ---------------------------------------------------------------  

 Artikel A  ----------------------------------------------------------------  

 A.1 In dit reglement wordt verstaan onder:  -----------------------  

 - de "Aangeslotenen": alle Eigenaren, met dien verstande  -  

dat de Eigenaren het recht hebben hun rechten als  ---------  

aangeslotene te laten uitoefenen door beperkt  --------------  

(genots)gerechtigden of gebruikers/huurders ten aanzien  -  

van de Bedrijfsruimten, in welk geval deze laatsten als  ----  

aangeslotenen in plaats van de Eigenaren worden  ---------  

aangemerkt, mits de Stichting hiervan schriftelijk bericht  -  

ontvangt van de Eigenaar van de betreffende  ---------------  

Bedrijfsruimte;  ---------------------------------------------------  

 -  de "Bedrijfsruimten": de zesentwintig (26)  ------------------  

bedrijfsruimten en vier (4) gecombineerde bedrijfs- en  ----  

kantoorruimten behorende tot het  -----------------------------  

bedrijfsverzamelcomplex, zoals die bedrijfsruimten met de  

bouwnummers (hal) 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11,   

12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 en 22A en  --  

de gecombineerde bedrijfs- en kantoorruimten met de  -----  

bouwnummers (kantoor) 1, 2, 3 en 4 zijn aangegeven op  --  

de Tekening;  ------------------------------------------------------  

 - het "Bedrijfsverzamelcomplex": het bouwplan dat door  --  

Ambachtstaete B.V., voornoemd wordt gerealiseerd op het  

bedrijventerrein 't Ambacht (fase 3) te Moordrecht, --------  

bestaande uit een bedrijfsverzamelcomplex, omvattende  --  

zesentwintig (26) bedrijfsruimten en vier (4)  ----------------  

gecombineerde bedrijfs- en kantoorruimten met wegen,  ---  
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parkeerplaatsen en overige gemeenschappelijke ------------  

voorzieningen;  ----------------------------------------------------  

 - het "Bestuur": orgaan van de Stichting bestaande uit  -----  

bestuurders; -------------------------------------------------------  

 - de "Eigenaar": degene(n) die als eigenaar van één of  -----  

meer Bedrijfsruimte(n) staat/staan geregistreerd in de  ----  

openbare registers;  ----------------------------------------------  

 - de "Mandelige Zaak": de wegen, parkeerplaatsen en  -----  

daarbij behorende andere voorzieningen, welke worden  --  

gerealiseerd als onderdeel van het  ----------------------------  

Bedrijfsverzamelcomplex, waartoe ondermeer behoren:  --  

  (a) de grond waarop de wegen, parkeerplaatsen en de  ---  

bijbehorende voorzieningen en straatmeubilair worden  ---  

aangebracht, welke grond omvat dat gedeelte van het  -----  

kadastrale perceel gemeente Moordrecht, sectie C,  --------  

nummer 5005, hetwelk met kruisarcering is aangegeven  --  

op de Tekening;  --------------------------------------------------  

  (b) het wegdek met bijbehorende werken, zoals  ------------  

ondermeer de verharding, het profiel inclusief de daarbij   

behorende bermen en trottoirs, met de trottoirbanden,  ----  

kolken en de op of bij het wegdek aangebrachte  ------------  

markeringen en verkeerstekens;  -------------------------------  

  (c) de bij de wegen behorende leidingen, leidingtracé's,  --  

afwateringen, buizen en mogelijkheden tot het aanbrengen  

van dergelijke voorzieningen of werken;  ---------------------  

  (d)het straatmeubilair, de verlichting (lichtmasten en - ----  

zuilen) en daarbij behorende voorzieningen;  ----------------  

  (e) de voorzieningen voor nuts- en  ---------------------------  

communicatiebedrijven, zoals leidingen, schakelkasten,  --  

toevoerleidingen en afsluiters;  ---------------------------------  

  (f) de grondkering, de damwanden, de oever- en  -----------  

onderwaterbeschoeiing;  ----------------------------------------  

 - het "Register": het door het Bestuur van de Stichting bij te  

houden register, waarin de gegevens betreffende de  -------  

Eigenaren en/of de Aangeslotenen worden vermeld, één  --  

en ander op basis van het in artikel 11 van de Statuten  ----  

bepaalde;  ----------------------------------------------------------  
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 - het "Reglement": het bij vorenbedoelde akte van levering -  

op tien juli tweeduizend één verleden voor een waarnemer  

van notaris Van Heeswijk, voornoemd, vastgestelde  -------  

reglement, of zoals dat reglement zal luiden nadat het  -----  

rechtsgeldig is gewijzigd;  ---------------------------------------  

 - de "Stichting": de bij akte, op drie juli tweeduizend één  --  

verleden voor notaris Van Heeswijk, voornoemd,  ----------  

opgerichte stichting: Stichting Bedrijfsverzamelcomplex  --  

"Ambachtstaete" te Moordrecht;  ------------------------------  

 - de "Statuten": de bij vorenbedoeld akte, op drie juli  -------  

tweeduizend één verleden voor notaris Van Heeswijk,  -----  

voornoemd, vastgestelde statuten van de Stichting, of  -----  

zoals deze statuten zullen luiden nadat zij rechtsgeldig zijn  

gewijzigd;  ---------------------------------------------------------  

 -  de "Tekening": de aan deze akte gehechte tekening,  -------  

waarop de Bedrijfsruimten, het Bedrijfsverzamelcomplex  -  

en de Mandelige Zaak - uitsluitend ter oriëntatie van  ------  

partijen - schetsmatig zijn aangegeven;  ----------------------  

 - de "Vergadering van Aangeslotenen": orgaan van de  ----  

Stichting bestaande uit Aangeslotenen.  -----------------------  

 A.2  Waar in het Reglement meervoud van een in artikel A.1  ---  

vermelde definitie wordt gebruikt, wordt hieronder  --------  

verstaan het meervoud van de eenheid zoals in de  ----------  

desbetreffende definitie bedoeld, te weten twee (2) of meer  

danwel alle.  -------------------------------------------------------  

 Het aandeel  ------------------------------------------------------------  

 Artikel B  ----------------------------------------------------------------  

 B.1 Het aan een Eigenaar toebehorende onverdeeld aandeel  -  

in de Mandelige Zaak is een afhankelijk recht van zijn  ----  

Bedrijfsruimte. Levering en bezwaring van de  --------------  

Bedrijfsruimte treft op gelijke wijze het aandeel in de  -----  

Mandelige Zaak.  -------------------------------------------------  

 B.2 Een aandeel in de Mandelige Zaak kan niet afzonderlijk  --  

worden overgedragen.  ------------------------------------------  

 B.3 De verkrijger van een aandeel is verplicht onverwijld van -  

zijn verkrijging, mededeling te doen aan het Bestuur van  -  

de Stichting en zich tevens als Aangeslotene van de  --------  
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Stichting aan te melden. De ontvangst door de Stichting  --  

van een afschrift van de akte van levering, waarbij een  ---  

Bedrijfsruimte en een aandeel in de Mandelige Zaak zijn  -  

overgedragen, geldt jegens de koper daarvan als -----------  

aanmelding als Aangeslotene van de Stichting.  -------------  

 B.4  De verkrijger is hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen de   

vervreemder terzake van de Mandelige Zaak nog aan de --  

Stichting verschuldigd is.  ---------------------------------------  

 Verdeling  ---------------------------------------------------------------  

 Artikel C  ----------------------------------------------------------------  

 Zolang de Mandelige Zaak strekt tot gemeenschappelijk nut  ---  

van de Bedrijfsruimten, kan geen van de Eigenaren verdeling  -  

hiervan vorderen.  -----------------------------------------------------  

 Gebruik  -----------------------------------------------------------------  

 Artikel D  ----------------------------------------------------------------  

 D.1 Onverminderd het bepaalde in artikel H, lid 2 van dit  -----  

Reglement, juncto het bepaalde in artikel 10.4 van de  -----  

Statuten van de Stichting, heeft elke Eigenaar die tevens  --  

Aangeslotene is van de Stichting de bevoegdheid de  -------  

Mandelige Zaak te gebruiken overeenkomstig de  -----------  

bestemming, mits dit gebruik verenigbaar is met de  --------  

gebruiksrechten van de overige Eigenaren. Dit  -------------  

gebruiksrecht komt niet toe aan een Eigenaar, die niet  ----  

tevens Aangeslotene is van de Stichting.  ---------------------  

 D.2  Met inachtneming van het in artikel D.1 bepaalde heeft  ---  

een Eigenaar recht op gebruik casu quo het recht op het --  

doen gebruiken door de hierna onder D.5 bedoelde  --------  

personen, van die parkeerplaatsen, die op de Tekening  ---  

zijn aangegeven met het nummer dat correspondeert met  -  

het bouwnummer van de Bedrijfsruimte, die door de  -------  

Eigenaar wordt verkregen. Vorenomschreven recht op  ----  

gebruik van parkeerplaatsen kan alleen na voorafgaande   

schriftelijke goedkeuring van de Stichting worden ----------  

overgedragen aan casu quo geruild met een andere  -------  

Eigenaar.  ----------------------------------------------------------  

 Zonder instemming van de Eigenaar kan een aan de  -------  

Eigenaar verleend recht op gebruik van een bepaald  ------  
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aantal parkeerplaatsen niet worden ontnomen, behoudens  

op grond van het hierna in artikel H.2 bepaalde, juncto  ---  

het bepaalde in artikel 10.4 van de Statuten van de  --------  

Stichting.  ----------------------------------------------------------  

 D.3  Het is een Eigenaar verboden:  ---------------------------------  

  (a) de wegen te (doen) gebruiken als parkeerterrein of als  

opslagplaats voor goederen. Parkeren is alleen  ------------  

toegestaan in de daarvoor bestemde parkeervakken. Op  --  

de parkeerplaatsen mogen geen goederen worden  ---------  

geplaatst;  ----------------------------------------------------------  

  (b) op de wegen en/of de parkeerplaatsen zodanige  -------  

werkzaamheden te (doen) verrichten, dat daardoor  --------  

benzine, olie, smeermiddelen en/of dergelijke produkten  --  

op of in de grond of in een eventuele riolering terecht  -----  

kunnen komen.  ----------------------------------------------------  

 D.4  Ter zake van de wegen en de parkeerplaatsen zijn de  ------  

wegenverkeerswetgeving en de daarbij behorende  ---------  

uitvoeringsbeschikking(en) en/of -regeling(en) van  --------  

toepassing.  --------------------------------------------------------  

 D.5  Onder Eigenaar wordt - indien dit in de context past -  ----  

voor de toepassing van dit artikel mede verstaan diens  ----  

werknemers en _ bezoekers, alsmede al diegenen, met hun  

werknemers en bezoekers, die op grond van een  ------------  

goederenrechtelijk of persoonlijk recht bevoegd zijn de  ---  

wegen, de parkeerplaatsen, alsook de Bedrijfsruimten te --  

gebruiken.  ---------------------------------------------------------  

 Instandhouding, onderhoud en herstel  ---------------------------  

 Artikel E  ----------------------------------------------------------------  

 E.1  De Mandelige Zaak wordt op kosten van alle Eigenaren in  

stand gehouden, onderhouden, gereinigd en zonodig  ------  

vernieuwd. Onder de hiervoor bedoelde kosten zijn tevens  

begrepen de kosten van stroomverbruik ten behoeve van  --  

de openbare verlichting.  ----------------------------------------  

 E.2  Indien de Mandelige Zaak hersteld of vernieuwd dient te  -  

worden ten gevolge van enig handelen of nalaten, hetwelk  

niet gerekend kan worden tot het normale gebruik volgens  

de bestemming van de Mandelige Zaak, zullen de kosten  --  
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van dit herstel of die vernieuwing zijn voor rekening van  -  

de Eigenaar, aan wie dat handelen of nalaten kan worden  

toegerekend. Een handelen of nalaten, als hiervoor  --------  

bedoeld, van een persoon als bedoeld in artikel D.5 wordt  

die betreffende eigenaar toegerekend.  ------------------------  

 E.3  Ingeval van schade aan de Mandelige Zaak, alsmede  ------  

ingeval de (bouwkundige) toestand zulks noodzakelijk  ----  

maakt, kan iedere Eigenaar van de overige Eigenaren  ----  

medewerking vorderen ten behoeve van het herstel. --------  

 E.4  Verzekeringsuitkeringen dienen in de eerste plaats te  ------  

worden aangewend tot herstel van de betreffende schade.   

 E.5  Iedere Eigenaar is naar evenredigheid van zijn aandeel en  

conform het daartoe bepaalde in de Statuten van de  -------  

Stichting, draagplichtig voor de kosten van onderhoud,  ---  

herstel en vernieuwing en voor de premies van de in  ------  

artikel F, lid 4 te vermelden verzekeringen. ------------------  

 Beheer  ------------------------------------------------------------------  

 Artikel F  ----------------------------------------------------------------  

 F.1  Onder beheer wordt verstaan het verrichten van alle  ------  

handelingen welke dienstig kunnen zijn voor de  ------------  

instandhouding van de Mandelige Zaak.  ---------------------  

 F.2  Het beheer is opgedragen aan de Stichting. De Eigenaren  

zijn verplicht zich als Aangeslotene bij de Stichting aan te  

sluiten en aangesloten te blijven.  ------------------------------  

 F.3  De Stichting is bevoegd tot handelingen dienende tot  ------  

gewoon onderhoud of tot behoud van de Mandelige Zaak -  

en in het algemeen tot handelingen die geen uitstel kunnen  

lijden. De Stichting vertegenwoordigt daarbij de  -----------  

Eigenaren, doch kan jegens derden uitsluitend voor eigen -  

rekening handelen en heeft nimmer de bevoegdheid om in   

naam van de Eigenaren rechtshandelingen te verrichten,  -  

tenzij zulks uitdrukkelijk is vastgelegd op de wijze als  -----  

hierna in artikel G.2 is bepaald. De Stichting kan, ook  ----  

wanneer zij handelt binnen de vooromschreven -------------  

bevoegdheid, geen hoofdelijke aansprakelijkheid  -----------  

overeenkomen.  ----------------------------------------------------  

 F.4  Iedere Eigenaar heeft er recht op dat de Mandelige Zaak  -  
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wordt verzekerd tegen de gebruikelijke risico's, in het  -----  

bijzonder tegen wettelijke aansprakelijkheid. Het sluiten --  

van deze verzekeringsovereenkomst(en), het wijzigen en  --  

beëindigen daarvan, alsmede het in ontvangst nemen van   

de verzekeringspenningen is ook onder het beheer  ---------  

begrepen.  ----------------------------------------------------------  

 F.5  De Stichting is na afloop van iedere gehele periode van  --  

twaalf (12) maanden dat het beheer duurt verplicht tot  ----  

rekening en verantwoording jegens de Eigenaren.  ---------  

 Andere handelingen  --------------------------------------------------  

 Artikel G  ----------------------------------------------------------------  

 G.1  Tot alle andere handelingen dan beheershandelingen zijn   

de Eigenaren slechts gezamenlijk bevoegd.  ------------------  

 G.2  De Eigenaren zijn in afwijking van het bepaalde in artikel  

G.1 evenwel bevoegd, mits alle Eigenaren die zich bij de  -  

Stichting hebben aangesloten in het voorstel daartoe zijn  -  

gekend én mits meer dan tachtig procent (80%) van de  ---  

Aangeslotenen met het desbetreffende voorstel hebben  ----  

ingestemd in een Vergadering van Aangeslotenen van de  -  

Stichting, een volmacht als bedoeld in artikel 3:60 en  -----  

volgende van het Burgerlijk Wetboek te verlenen aan de  --  

Stichting om, binnen de in de volmacht aan te geven  -------  

grenzen:  -----------------------------------------------------------  

  (a) daden van beheer te verrichten in naam van alle  ------  

Eigenaren; en/of  -------------------------------------------------  

  (b) Duidelijk omschreven (schriftelijk en ondubbelzinnig -  

zegt artikel 3:62 van het Burgerlijk Wetboek) daden van  --  

beschikking te verrichten, die alle Eigenaren binden,  ------  

onverschillig of die Eigenaren zich alsdan wel of niet bij  -  

de Stichting hebben aangesloten.  ------------------------------  

 Nadere regels omtrent het gebruik en beheer.  -------------------  

 Wijziging/aanvulling Reglement  -----------------------------------  

 Artikel H  ----------------------------------------------------------------  

 H.1  De Vergadering van Aangeslotenen van de Stichting is -  --  

mits aan de formaliteiten met betrekking tot de oproeping   

en het quorum zoals vermeld in de Statuten van de  ---------  

Stichting is voldaan - bevoegd om besluiten te nemen,  -----  
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waarbij:  -----------------------------------------------------------  

 (a) nadere regels worden gesteld met betrekking tot:  ------  

 (i) het gebruik van de Mandelige Zaak;  ----------------------  

 (ii) het beheer van de Mandelige Zaak;  ----------------------  

  (b) het Reglement wordt gewijzigd of aangevuld (zie  ------  

artikel J.2).  --------------------------------------------------------  

 H.2  Regels voor gebruik en beheer gelden voor iedere  ---------  

Eigenaar. Aan een Eigenaar kan op grond van het  ---------  

bepaalde in artikel 10.4 van de Statuten van de Stichting  -  

bij besluit tijdelijk of blijvend zijn gebruiksrecht van de  ---  

Mandelige Zaak worden ontzegd of zijn gebruiksrechten  -  

worden beperkt.  --------------------------------------------------  

 Einde mandeligheid  --------------------------------------------------  

 Artikel I  -----------------------------------------------------------------  

 De mandeligheid eindigt:  --------------------------------------------  

  (a) wanneer de gemeenschap van de Mandelige Zaak eindigt;  

  (b) wanneer de aan die zaak gegeven bestemming als bedoeld  

in artikel 5:60 van het Burgerlijk Wetboek wordt  -----------  

opgeheven bij een tussen alle Eigenaren opgemaakte  ------  

notariële akte, gevolgd door inschrijving daarvan in de  ---  

openbare registers;  ----------------------------------------------  

  (c) zodra het nut van de zaak voor elk van de erven is  ---------  

beëindigd;  ---------------------------------------------------------  

  (d) ingeval de Mandelige Zaak geheel tenietgaat.  --------------  

 Inschrijving wijzigingen  ---------------------------------------------  

 Artikel J  -----------------------------------------------------------------  

 J.1  De Stichting zal wijzigingen betreffende het genot, het  ----  

gebruik en het beheer van de Mandelige Zaak bij voorkeur  

vastleggen in (of deponeren bij) een notariële akte en deze  

terstond doen inschrijven in de openbare registers.  --------  

 J.2  Wijziging van het Reglement dient altijd te geschieden bij   

notariële akte, gevolgd door inschrijving ervan in de  ------  

openbare registers.  ----------------------------------------------  

 Boetebepaling  ---------------------------------------------------------  

 Artikel K  ----------------------------------------------------------------  

 Bij overtreding of toerekenbare tekortkoming van de ten  -------  

behoeve van de Stichting en de overige Eigenaren gemaakte  --  
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bepalingen in dit Reglement vermeld, is de nalatige partij (en  -  

ingeval er meerdere personen eigenaar zijn, zijn zij als  --------  

hoofdelijke schuldaren) voor elke overtreding of niet- -----------  

nakoming een onmiddellijke opeisbare boete van tweeduizend   

vijfhonderd EURO (EUR 2.500,00) verschuldigd ten behoeve  -  

van de Stichting, onverminderd het recht van de Stichting, tot  -  

het vorderen van schadevergoeding voorzover deze de boete te  

boven gaat.  -------------------------------------------------------------  

 Al het eventueel uit hoofde van het vorenstaande  ----------------  

verschuldigde is direct opeisbaar zonder dat daartoe enige  ----  

ingebrekestelling of rechterlijk tussenkomst is vereist.  ----------  

 Kettingbeding  ----------------------------------------------------------  

 Artikel L  ----------------------------------------------------------------  

 Iedere Eigenaar is verplicht bij overdracht van zijn  -------------  

Bedrijfsruimte, bij vestiging van een beperkt (genots)recht  ----  

daarop, danwel bij het verlenen van een recht tot gebruik op  --  

zijn Bedrijfsruimte: ----------------------------------------------------  

  (a) (voor zoveel nodig) alle verplichtingen uit dit Reglement  -  

voortvloeiende bij wijze van kettingbeding ten behoeve  ---  

van de Stichting bindend aan zijn rechtsopvolger(s) onder  

bijzondere titel, de beperkt (genots)gerechtigde(n)  ---------  

respectievelijk de gebruiker(s) op te leggen en dit (voor ---  

zoveel nodig) ten behoeve van de Stichting aan te nemen  -  

en in elke verdere akte van overdracht, vestiging van een  -  

beperkt (genots)recht, danwel verlening van een recht tot   

gebruik woordelijk op te (doen) nemen; en  ------------------  

  (b) te bedingen dat zijn opvolger zich bij het Bestuur van de --  

Stichting als Aangeslotene aanmeldt van de Stichting en  --  

zorg te dragen dat de aansluiting ook daadwerkelijk  ------  

geschiedt;  ---------------------------------------------------------  

 zulks op verbeurte door de betreffende Eigenaar en iedere  ----  

opvolgende eigenaar, beperkt (genots)gerechtigde of  -----------  

gebruiker die verzuimt één en ander op te nemen, te bedingen,  

aan te nemen of te doen opnemen, van een onmiddellijk  --------  

opeisbare boete groot tienduizend EURO (EUR 10.000,00) ten  

behoeve van de Stichting, onverminderd het recht van de  ------  

Stichting tot het vorderen van schadevergoeding voorzover  ---  
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deze de boete te boven gaat.  -----------------------------------------  

 Indien niet voldaan wordt aan het vorenstaande blijft de  -------  

vervreemder bovendien volledig aansprakelijk voor al hetgeen  

terzake van zijn voormalige aandeel uit hoofde van het in dit  --  

Reglement bepaalde verschuldigd is. Daarnaast is hij  ----------  

aansprakelijk voor alle schade die de Stichting en/of de  --------  

overige Eigenaren lijden als gevolg van dit verzuim.  ------------  

 Al het eventueel uit hoofde van het vorenstaande  ----------------  

verschuldigde is direct opeisbaar zonder dat daartoe enige  ----  

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.  ---------  

 12.2Voor zover in de hiervoor in artikel 12.1 vermelde bepalingen   

verplichtingen voorkomen waarvan Verkoper gehouden is deze  

aan Koper op te leggen, doet hij dat bij deze, gelijk Koper die   

verplichtingen bij deze aanvaardt. Voor zover het gaat om  ----  

rechten die ten behoeve van derden, waaronder te dezen in  ----  

ieder geval is begrepen de Stichting, zijn bedongen, worden  ---  

die rechten bij deze tevens door Verkoper voor die  --------------  

betrokkenen aangenomen.  -------------------------------------------  

 12.3 (a) Koper verplicht zich te zullen aansluiten bij de Stichting.  -  

 (b) Koper heeft vóór heden een kopie van de oprichtingsakte  -  

van de Stichting ontvangen en van de inhoud daarvan  -----  

kennisgenomen.  --------------------------------------------------  

  (c) In verband met het bepaalde in artikel B.3 van het  ---------  

Reglement verzoekt Koper mij, notaris, een afschrift van  -  

deze akte aan de Stichting te zenden en aldus Koper aan te  

melden als Aangeslotene met ingang van heden.  ------------  

 Erfdienstbaarheden  --------------------------------------------------  

 Artikel 13  ---------------------------------------------------------------  

 Ter uitvoering van het bepaalde in de gesloten dan wel nog te   

sluiten koop-/aannemingsovereenkomsten ter zake van het  -----  

Bedrijfsverzamelcomplex, worden bij deze - en voor zover ter  -  

zake van de hierna bedoelde percelen reeds overdrachten  -----  

hebben plaatsgevonden, zijn bij die eerdere overdrachten - de   

navolgende erfdienstbaarheden gevestigd, verleend en  ---------  

aangenomen:  -----------------------------------------------------------  

 ten behoeve en ten laste van:  ----------------------------------------  

  (a) het Verkochte;  ----------------------------------------------------  
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  (b) de overige tot het Bedrijfsverzamelcomplex, waartoe ook  -  

het Verkochte behoort, behorende percelen, op de  ---------  

Tekening met de bouwnummers: (hallen) 1, 1A, 2, 3, 4, 5,   

6, 7, 7A, 8, 9, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  --  

21, 22 en 22A en de gecombineerde bedrijfs-en  -------------  

kantoorruimten met de bouwnummers (kantoor) 1, 2, 3 en   

4 aangegeven; en  ------------------------------------------------  

  (c) de hiervoor in artikel 12 gedefinieerde "Mandelige Zaak",  

alle kadastraal bekend als gemeente Moordrecht, sectie C,  

nummer 5005 (gedeeltelijk), over en weer al zodanige  ----  

erfdienstbaarheden, waardoor de (rechts)toestand van het  

op de heersende en dienende erven te bouwen project na  -  

afbouw blijft gehandhaafd casu quo wordt gelegaliseerd,  -  

ook indien één en ander strijdig mocht zijn met het  --------  

burenrecht, speciaal voor wat betreft het aanleggen, de  ---  

aanwezigheid, het herstellen, het onderhouden en  ----------  

vervangen van ondergrondse of bovengrondse leidingen,  -  

alsmede kabels ten behoeve van telefoon of andere  --------  

communicatie, centrale-antenne-inrichting, afvoer van  ---  

hemelwater, gootwater en faecaliën door goten, putten en  

rioleringswerken naar de hoofdriolering, andere  -----------  

technische voorzieningen ten dienste van nuts- en  ----------  

telecommunicatiebedrijven en andere nutsvoorzieningen  -  

voor alle gerechtigden en/of gebruikers van de naast en  --  

nabij gelegen percelen, die op deze voorzieningen direct  -  

of indirect aangesloten zijn en/of worden, eventuele  -------  

inbalking, inankering en overbouw, toevoer van licht en  --  

lucht, zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod   

om te bouwen of te verbouwen, terwijl deze  -----------------  

erfdienstbaarheden niet geacht worden te zijn verzwaard  -  

door verbouwing, meerdere bebouwing of verandering  ---  

van aard of bestemming, één en ander onverminderd  ------  

hetgeen hierna in artikel 14 is bepaald omtrent  -------------  

handhaving van de kwaliteit van het  --------------------------  

Bedrijfsverzamelcomplex.  --------------------------------------  

 Kwalitatieve verplichting/kettingbeding  --------------------------  

 Artikel 14  ---------------------------------------------------------------  
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 14.1 Koper is er mee bekend dat de hiervoor in artikel 12  ------  

gedefinieerde Stichting, naast het beheer van de ------------  

Mandelige Zaak, onder meer tot doel heeft om de  ----------  

kwaliteit, waaronder begrepen de uniforme uitstraling en   

het algemene voorzieningenniveau, van het  -----------------  

Bedrijfsverzamelcomplex, alles in de meest ruime zin des  -  

woords, na afbouw, te handhaven. In verband met het  -----  

vorenstaande stemt Koper in met het navolgende:  ----------  

 Definities  ---------------------------------------------------------------  

 Artikel A  ----------------------------------------------------------------  

 De in dit artikel gebruikte definities hebben - voor zoveel niet  -  

uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven - dezelfde betekenis  -  

als de definities opgenomen in het hiervoor in artikel 12  -------  

omschreven Reglement.  ----------------------------------------------  

 Verzekering  ------------------------------------------------------------  

 Artikel B  ----------------------------------------------------------------  

 B.1  Het Bestuur van de Stichting zal het  --------------------------  

Bedrijfsverzamelcomplex op uitgebreide condities tegen  --  

water-, storm-, brand- en ontploffingsschade ten behoeve   

van de Eigenaren verzekeren en zal tevens een  -------------  

verzekering afsluiten voor de wettelijke aansprakelijkheid-  

die kan ontstaan voor de Stichting. Voorts zal het Bestuur -  

bevoegd zijn te besluiten tot het aangaan van  ---------------  

verzekeringen tegen andere gevaren of tegen de wettelijke  

aansprakelijkheid van een bestuurder van de Stichting.  ---  

 B.2 Het bedrag van de verzekeringen kan gewijzigd worden  --  

door de Vergadering van Aangeslotenen van de Stichting;  

het zal wat de brandverzekering betreft moeten  -------------  

overeenstemmen met de herbouwkosten van het  ------------  

Bedrijfsverzamelcomplex (inclusief sloop- en  ---------------  

opruimkosten); de vraag of deze overeenstemming  ---------  

bestaat, zal door of namens het Bestuur periodiek  ----------  

gecontroleerd moeten worden in overleg met de  ------------  

verzekeraar.  -------------------------------------------------------  

 B.3 Verzekeringsovereenkomsten worden door het Bestuur ----  

afgesloten ten name van de Stichting en de gezamenlijke --  

Eigenaren.  --------------------------------------------------------  
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 B.4  Voor zover tengevolge van het gebruik dat van een  --------  

Bedrijfsruimte wordt gemaakt een hogere  -------------------  

verzekeringspremie zal worden berekend dan voor andere  

Bedrijfsruimten, komt die meerdere premie ten laste van --  

de Eigenaar van de betreffende Bedrijfsruimte.  -------------  

 Uniforme uitstraling van het Bedrijfsverzamelcomplex  -------  

 Artikel C  ----------------------------------------------------------------  

 C.1  Iedere op- of aanbouw tengevolge waarvan de buitenkant -  

van een Bedrijfsruimte van aard, vorm of kleur gewijzigd   

wordt, is zonder toestemming van de Stichting verboden.  -  

 C.2  Het aanbrengen aan de buitenzijde van een Bedrijfsruimte  

van naamborden, reclame-aanduidingen, uithangborden,   

zonneschermen, vlaggen, spandoeken, bloembakken,  ------  

schijnwerpers en in het algemeen van uitstekende  ----------  

voorwerpen, mag - indien aldus wordt afgeweken van de  -  

daartoe door de Stichting vastgestelde uniforme regels -  --  

slechts geschieden met toestemming van de Stichting.  -----  

 C.3  De Stichting kan bij het verlenen van de toestemming  -----  

voorwaarden stellen. De Stichting kan een reeds  -----------  

verleende toestemming intrekken.  -----------------------------  

 C.4  De Eigenaren mogen zonder toestemming van de Stichting  

geen verandering in het Bedrijfsverzamelcomplex  ----------  

aanbrengen, waardoor het architectonisch uiterlijk of de  -  

constructie ervan gewijzigd zou worden. De toestemming   

kan niet worden verleend indien de hechtheid van de  ------  

Bedrijfsruimten door de verandering in gevaar wordt  -----  

gebracht.  ----------------------------------------------------------  

 Onderhoud  -------------------------------------------------------------  

 Artikel D  ----------------------------------------------------------------  

 D.1  Het Bestuur sluit in ieder geval onderhoudscontracten af  -  

voor het onderhoud van de dakbedekking, de riolering, de  

aanduidingsborden, het hekwerk, het schilderwerk aan de  

buitenkant, de bewegwijzering en de overige  ----------------  

infrastructurele voorzieningen. Het Bestuur kan echter  ---  

geen onderhoudswerkzaamheden opdragen buiten het  ----  

door de Stichting vast te stellen onderhoudsplan, die een  -  

bedrag dat door de Vergadering zal worden vastgesteld te  
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boven gaan, tenzij het daartoe vooraf door de  --------------  

Vergadering is gemachtigd. Zolang de Vergadering het in  

de vorige zin bedoelde bedrag niet heeft vastgesteld,  ------  

wordt dit bedrag gesteld op vijfduizend EURO (EUR  ------  

5.000,00).  ---------------------------------------------------------  

 D.2  De Stichting beslist over de kleur van het buitenverfwerk.   

 D.3  Het Bestuur van de Stichting zorgt voor een, ook op  -------  

lange(re) termijn, solide oplossing voor de inmiddels  -----  

gebleken problemen ter zake van de slechte kwaliteit van  -  

de door de gemeente Moordrecht aan Verkoper verkochte  

grond, met name ter plaatse van het binnenterrein van het  

Bedrijfsverzamelcomplex.  --------------------------------------  

 Jegens deze gemeente, die mogelijk in gebreke is met de  --  

levering van deugdelijk "bouwrijp" gemaakte grond  -------  

(vergelijk artikel 10.2), behoudt de Stichting zich ten  ------  

behoeve van de Eigenaren alle rechten voor, waaronder  -  

begrepen het recht om deze gemeente (mede) namens de  -  

Eigenaren zonodig in rechte te betrekken, één en ander  ---  

omdat thans meerkosten voor het aanbrengen van een  ----  

onderheide betonvloer zijn ontstaan.  -------------------------  

 D.4  Iedere Eigenaar is verplicht:  -----------------------------------  

  (a) zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van  --  

de besluiten van de Stichting;  ----------------------------------  

  (b) zich te onthouden van activiteiten, die contrair zijn  ---  

aan de besluiten van de Stichting;  -----------------------------  

 één en ander voor zover dit redelijkerwijze van hem  -------  

verlangd kan worden. Lijdt hij als gevolg hiervan schade, -  

dan wordt deze hem via de Stichting door de Eigenaren  --  

vergoed.  -----------------------------------------------------------  

 14.2 Voor zover in de hiervoor in artikel 14.1 vermelde  ---------  

bepalingen verplichtingen voorkomen waarvan Verkoper -  

gehouden is deze aan Koper op te leggen, doet hij dat bij  -  

deze, gelijk Koper die verplichtingen bij deze aanvaardt.  -  

Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van  -------  

derden, waaronder te dezen in ieder geval is begrepen de   

Stichting, zijn bedongen, worden die rechten bij deze  ------  

tevens door Verkoper voor die betrokkenen aangenomen.   
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 14.3 De verplichtingen van Koper ten aanzien van het  ----------  

Verkochte voortvloeiende uit de hiervoor in artikel 14.1  --  

omschreven bepalingen worden bij deze door partijen:  ---  

  (a) primair - voor zoveel zij bestaan om iets te dulden of  -  

niet te doen - bedongen, geconstateerd en aanvaard als  ---  

een kwalitatieve verplichting, als bedoeld in artikel 6:252 -  

van het Burgerlijk Wetboek, zodat deze verplichtingen  ----  

zullen overgaan op degene(n) die het Verkochte onder  ----  

bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, terwijl mede  ---------  

gebonden zal/zullen zijn, degene(n) die van de  --------------  

rechthebbende een recht tot gebruik van het Verkochte  ---  

zal/zullen verkrijgen. Ter zake van deze kwalitatieve  ------  

verplichting wordt door partijen woonplaats gekozen op  -  

hun hiervoor in de comparitie omschreven  ------------------  

(kantoor)adressen; en  -------------------------------------------  

  (b) subsidiair - voor zoveel zij niet bestaan om iets te  -----  

dulden of niet te doen - opgelegd, geconstateerd en  --------  

aanvaard als kettingbeding. Voor zover het gaat om  -------  

rechten die ten behoeve van derden, waaronder te dezen  -  

mede is begrepen de Stichting, zijn bedongen, worden die   

rechten bij deze tevens door Verkoper voor die  -------------  

betrokkenen aangenomen. Koper is verplicht het bepaalde  

in dit artikel bij vervreemding van (een gedeelte van) het  -  

Verkochte, bij vestiging van een beperkt (genots)recht  ----  

daarop, danwel bij het verlenen van een recht tot gebruik   

op het Verkochte op te leggen aan zijn rechtsopvolger(s)  -  

onder bijzondere titel, de beperkt (genots)gerechtigde(n)  -  

respectievelijk de gebruiker(s) en ten behoeve van de  -----  

Stichting aan te nemen, één en ander op straffe van een,  --  

zonder verdere aanmaning, onmiddellijk opeisbare boete   

groot tienduizend EURO (EUR 10.000,00) ten behoeve  ---  

van de Stichting, onverminderd het recht van de Stichting   

tot het vorderen van schadevergoeding voorzover deze de   

boete te boven gaat. “  -------------------------------------------  

- 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  
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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):  ---------------------------------------------------------  

   - wordt, voor zover het Registergoed voor zover de Verkoper bekend niet  

is verhuurd, de gebruikssituatie, voor zover de Verkoper bekend,  -------  

vermeld in de Objectinformatie;  -----------------------------------------------  

  - voor zover de Verkoper geen beroep doet op de nietigheid van  ----------  

huurovereenkomsten die niet tegen de Verkoper kunnen worden  --------  

ingeroepen of er huurovereenkomsten van kracht zijn die wel tegen de  -  

Verkoper kunnen worden ingeroepen, aanvaardt de Koper het  -----------  

Registergoed onder gestanddoening van de betreffende  -------------------  

huurovereenkomsten;  ------------------------------------------------------------  

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

 - 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):  ---------------------------------------------------------  

 - garandeert de Koper, ingeval hij een naamloze vennootschap is, dat het  
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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.  --------------------------------------------------------  

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 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.  --------------------------------------------------  

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: 
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ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN MET INTERNETBIEDEN 2015 (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 de openbare registers voor registergoederen, die worden gehouden ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, in register 

Hypotheken 4, deel 65530, nummer 153. 

 

Begrippen. 

 

In deze algemene veiling voorwaarden 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 onderhavige algemene veiling voorwaarden, welke algemene veilingvoorwaarden kunnen worden 

aangehaald met: “Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015” of kortweg met “AVVI 2015”; 

- Begintijd: 

   het aanvangstijdstip van de Inzet; 

- Bieder: een Geregistreerde die in de Veiling een bod uitbrengt, hetzij bij Opbod, hetzij bij Afmijning; 

- Bieding: het uitbrengen van een Bod op de Veiling; 

- Biedgegevens: 

   alle gegevens omtrent gedane Biedingen en Bieders; 

- Biedproces: de tijdens de Veilingperiode gedane Biedingen; 

- Biedprotocol: 

   de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de Algemene Veilingvoorwaarden en de 

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 door de Veilingnotaris bij notariële akte 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; 

- Gegadigde: degene die zich conform artikel 3 wil registreren en die, ingeval van een natuurlijk persoon, ten minste 

achttien (18) jaar is; 

- Geregistreerde: 

   een Gegadigde die zich conform artikel 3 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; 

- Hoogste Bieder: 

   degene die het hoogste Bod op de Veiling heeft uitgebracht; 

- 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; 
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- 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; 

- Koper: degene waarmee de Koopovereenkomst tot stand is gekomen; 

- Kwaliteitsrekening: 

   de bijzondere rekening als bedoeld in artikel 25 Wet op het notarisambt van de Veilingnotaris; 

- 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 ter zake van de Veiling verschuldigde, is ontvangen ofwel door de Verkoper kwijting wordt 

verleend voor de betaling van de Koopsom en al het overig door de Koper verschuldigde; 

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

- Openingsbod: 

   het in overleg met de Veilingnotaris door de Verkoper vast te stellen bedrag waar voor het eerst tijdens de 

Inzet overheen geboden moet worden; 

- 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; 

- Platformnotaris: 

   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: 

   het registergoed dat bij Veiling wordt aangeboden of het bij Veiling aan te bieden zelfstandig voor overdracht 

vatbare beperkte recht op een registergoed; onder het begrip Registergoed wordt, naast het 

appartementsrecht, mede verstaan het lidmaatschap van een vereniging of een coöperatie, rechtgevend op het 

uitsluitend gebruik van één of meer registergoederen of gedeelten daarvan; het begrip Registergoed omvat 

ook 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; indien het 

Registergoed een tot bewoning bestemde onroerende zaak betreft, zulks ter beoordeling van de 

Veilingnotaris, dient de Veilingnotaris in de Bijzondere Veilingvoorwaarden de specifieke voor het veilen van 

woningen geldende wettelijke vereisten op te nemen en nader vast te stellen;   

 - Registratie: 

   het conform artikel 3 vooraf aan de Veiling vastleggen van de (rechts-)persoonsgegevens van een Gegadigde 

inclusief diens geldige legitimatiebewijs; 

- Termijn van Beraad: 

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

- Vastgoedadviseur: 

   de eventueel door de Verkoper ingeschakelde vastgoedadviseur; 

- Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 Burgerlijk Wetboek; 

- Veilinghuis: 

   de rechtspersoon, die de Website beheert en de Veiling faciliteert; 
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- Veilingnotaris:  

   de notaris bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 

Burgerlijk Wetboek ten overstaan van wie de Veiling plaatsvindt; 

- Veilingperiode: 

   de in de Bijzondere Veilingvoorwaarden en/of op de Website bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet 

en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Geregistreerde een Bod kan uitbrengen; 

- Verkoper: degene in wiens opdracht de Veiling wordt gehouden;  

- Volmachtgever: 

   degene namens wie de Bieder conform artikel 8 lid 2 volgens verklaring van de Bieder heeft geboden; 

- Website: de in de Bijzondere Veilingvoorwaarden genoemde en door het Veilinghuis beheerde elektronische 

omgeving, ontsloten per website door middel waarvan, met inachtneming van het Biedprotocol, Biedingen 

kunnen worden gedaan en waarop de Objectinformatie wordt geplaatst. 

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

 

Omschrijving Registergoed. Objectinformatie. 

Artikel 1. 

 

1. De Verkoper is gehouden het Registergoed zo volledig mogelijk en op de in het rechtsverkeer gebruikelijke wijze te 

omschrijven in de Bijzondere Veilingvoorwaarden met vermelding van of verwijzing naar die bijzonderheden die mede 

de inhoud van de eigendom respectievelijk het recht, zoals voor Veiling aangeboden, bepalen. 

2. De juiste en complete omschrijving van het Registergoed blijkt uit de Bijzondere Veilingvoorwaarden. 

3. Alle beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens, die 

onderdeel uitmaken van de Objectinformatie, zijn op basis van de op dat moment bekende gegevens naar beste weten 

verstrekt. Dat neemt niet weg dat er stukken onderdeel uit kunnen maken van de Objectinformatie (zoals bijvoorbeeld 

tekeningen en technische gegevens), die betrekking hebben op de oorspronkelijke of een eerdere situatie waarin het 

Registergoed verkeerde. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De foto's die onderdeel 

uitmaken van de Objectinformatie kunnen tevens (register)goederen omvatten die geen onderdeel uitmaken van de 

Veiling. 

4. Indien uit de Objectinformatie direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel gebaseerd op basis van 

de thans ter beschikking staande gegevens. Het risico dat een dergelijk oordeel en/of de daarvoor gehanteerde 

maatstaven niet juist blijkt te zijn, komt voor rekening van de Koper. 

5. Indien in de Objectinformatie prognoses, planningen en dergelijke zijn opgenomen, impliceert dat geen verplichting 

voor de Verkoper om dienovereenkomstig te handelen casu quo na te laten. Voor dergelijke informatie, die tevens een 

opname kan betreffen van de huidige toestand en een inschatting voor de toekomstige toestand van het Registergoed, 

geldt het bepaalde in de laatste volzin van lid 4 van dit artikel bepaalde onverkort. 

 

Organisatie van de Veiling. 

Artikel 2. 

 

1. De verantwoordelijkheid voor organisatie, voorbereiding en tenuitvoerlegging van de Veiling berust bij de 

Veilingnotaris. 

2. De Veilingnotaris is bevoegd om vóór en tijdens de Veiling al die maatregelen te nemen die, naar zijn oordeel, 

noodzakelijk zijn voor een ordelijk verloop van de Veiling. 

 Zonder opgave van redenen kan de Veilingnotaris: 

 - een Bod niet als zodanig erkennen; 

 - een Gegadigde niet toelaten tot de Registratie dan wel een Geregistreerde van de Veiling uitsluiten; 

 - een Volmachtgever niet erkennen als mogelijke Koper; 

 - de Veiling schorsen, uitstellen of afgelasten; of 

 - de Inzet laten stilleggen naar aanleiding van een voor hem evidente foute Bieding om vervolgens de Inzet te laten 

doorgaan of de voor hem evidente Bieding te laten schrappen en daarna de Inzet te laten doorgaan. 
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3. Indien een Bieder tijdens of direct na de veiling verklaart dat zijn Bod op een vergissing berust, is hij desondanks 

overeenkomstig artikel 5 lid 6 aan zijn Bod gehouden. Voor afloop van de Termijn van Beraad of totdat de Verkoper 

heeft gegund aan de Bieder, kan de Verkoper mede op basis van de proces-verbaalakte van de Platformnotaris en al dan 

niet op basis van de Website en na overleg met de Veilingnotaris, schriftelijk vaststellen dat er door de Bieder bij het 

uitbrengen van zijn Bod een zodanige vergissing is gemaakt dan wel sprake is van andere omstandigheden dat, naar het 

oordeel van de Verkoper de Bieder niet aan het uitbrengen van zijn Bod gehouden kan worden. Zolang de Verkoper 

niet op basis van het in dit lid bepaalde heeft vastgesteld dat de Bieder niet aan zijn Bod gehouden kan worden, blijft de 

Bieder overeenkomstig artikel 5 lid 6 aan zijn Bod gehouden, tenzij de rechter bij een in kracht van gewijsde gegaan 

vonnis of arrest of een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis of arrest alsnog oordeelt dat de Bieder een zodanige 

vergissing heeft gemaakt dat hij niet aan zijn Bod kan worden gehouden.  

 Indien de Verkoper op basis van het in dit lid bepaalde vaststelt dat de Bieder niet aan zijn Bod gehouden kan worden: 

 - zal de Verkoper zulks schriftelijk meedelen aan de Veilingnotaris; 

 - is de Bieder gehouden aan de Verkoper de schade te vergoeden die de Verkoper als gevolg van het betreffende 

Bod lijdt, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de volledige kosten van het opnieuw executoriaal verkopen 

van het Registergoed. 

 De Verkoper is: 

 - niet gehouden om de in dit lid bedoelde verklaring af te geven; 

 - niet gehouden om haar motivering omtrent het (niet) afgeven van de in dit lid bedoelde verklaring met de Bieder te 

delen; 

 - jegens de Bieder niet aansprakelijk voor het (niet) afgeven van de in dit lid bedoelde verklaring. 

4. Het oordeel van de Veilingnotaris omtrent datgene wat zich tijdens de Veilingperiode afspeelt en de uitleg of de 

toepassing van de Bijzondere Veilingvoorwaarden op de Veilingperiode is beslissend, zulks met uitzondering van het 

vaststellen of er sprake is van een vergissing zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel waartoe slechts de Verkoper bevoegd 

is. 

5. Op verzoek van de Veilingnotaris maakt de Platformnotaris na de Veiling een proces-verbaalakte op waarin hij het 

resultaat van de Biedingen op de Website bevestigt, inclusief vermelding van de Hoogste Bieder, diegene die het op een 

na hoogste Bod en diegene die het op twee na hoogste Bod op de Veiling heeft uitgebracht, en daarnaast constateert 

dat: 

 - er zich geen onregelmatigheden op de Website tijdens Veilingperiode hebben voorgedaan; 

 - het Biedproces niet gemanipuleerd is; 

 - de Biedgegevens tijdens of na de Veilingperiode niet zijn gewijzigd; en 

 - de gegevens die de Veilingnotaris tot zijn beschikking heeft gehad, tijdens de Veilingperiode niet toegankelijk zijn 

geweest voor de Verkoper, het Veilinghuis, de Bieders en/of de Geregistreerden. 

 In geval de Veilingnotaris een voor hem evidente fout Bieding heeft laten schrappen overeenkomstig artikel 2 lid 2, zal 

de Platformnotaris dat in zijn proces-verbaalakte constateren.  

 

De Registratie. 

Artikel 3. 

 

1. Een Gegadigde kan slechts een Bod uitbrengen na Registratie bij de Platformnotaris conform dit artikel.  

2. De Registratie dient te bevatten de door het Veilinghuis verzochte gegevens en documenten doch in ieder geval: 

 a. indien de Gegadigde een natuurlijk persoon is: 

  - indien de Registratie getekend wordt door de Gegadigde: de naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en -

datum, de huwelijkse staat en het volledig adres van de Gegadigde; en  

  - ingeval de Registratie getekend wordt door een gevolmachtigde van de Gegadigde:  

   - de naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en -datum, de huwelijkse staat en het volledig adres van de 

Gegadigde;   

   - de naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en –datum, de huwelijkse staat en het volledige adres van de 

gevolmachtigde; en 

   - de originele en getekende volmacht van de Gegadigde aan de gevolmachtigde; 
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 b. indien de Gegadigde een Nederlandse rechtspersoon is: 

  - indien de Registratie getekend wordt door de vertegenwoordigingsbevoegde(n) van de Gegadigden: de 

statutaire naam en het volledige adres van de rechtspersoon, alsmede naam, voornamen, geboorteplaats en -

datum, volledig adres en kwaliteit van de bestuurder(s) of perso(o)n(en) die krachtens statuten, reglement of 

wet bevoegd is (zijn) namens de Gegadigde het Bod uit te brengen; 

  - indien de Registratie getekend wordt door een gevolmachtigde van de Gegadigde:  

   - de statutaire naam en het volledige adres van de rechtspersoon;  

   - de naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en –datum, de huwelijkse staat en het volledige adres van de 

gevolmachtigde; en 

   - de originele en getekende volmacht van de Gegadigde aan de gevolmachtigde; 

 c. indien de Gegadigde een Nederlandse personenvennootschap (maatschap, vennootschap onder firma of 

commanditaire vennootschap) is: 

  - indien de Registratie getekend wordt door diegene die krachtens de maatschaps-/vennootschaps-

/commanditaire vennootschapsovereenkomst of wet bevoegd is (zijn) namens de Gegadigde het Bod uit te 

brengen: de statutaire naam en het volledige adres van de personenvennootschap, alsmede naam, voornamen, 

geboorteplaats en -datum, volledig adres en kwaliteit van de bestuurder(s) of perso(o)n(en) die krachtens de 

maatschaps-/vennootschaps-/commanditaire vennootschapsovereenkomst of wet bevoegd is (zijn) namens 

de Gegadigde het Bod uit te brengen; 

  - indien de Registratie getekend wordt door een gevolmachtigde van de Gegadigde:  

   - de naam en het volledige adres van de rechtspersoon of personenvennootschap;  

   - de naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en –datum, de huwelijkse staat en het volledige adres van de 

gevolmachtigde; en 

   - de originele en getekende volmacht van de Gegadigde aan de gevolmachtigde; 

 d. indien de Gegadigde een buitenlands rechtspersoon of personenvennootschap is: 

  - indien de Registratie getekend wordt door de bestuurder(s) of perso(o)n(en) die krachtens statuten, 

reglement, vennootschapsovereenkomst of wet bevoegd is (zijn) namens de rechtspersoon of 

personenvennootschap het Bod uit te brengen: de naam en het volledige adres van de rechtspersoon of 

personenvennootschap, alsmede naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, volledig adres en kwaliteit van 

de bestuurder(s) of perso(o)n(en) die krachtens statuten, reglement, vennootschapsovereenkomst of wet 

bevoegd is (zijn) namens de Gegadigde het Bod uit te brengen, alsmede een verklaring van een buitenlandse 

notaris of een functionaris die in dat land de functie van een Nederlandse notaris zoveel mogelijk benadert, 

dat de buitenlandse rechtspersoon of personenvennootschap bevoegd is de rechtshandeling aan te gaan en 

rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd. 

  - indien de Registratie getekend wordt door een gevolmachtigde van de Gegadigde:  

   - de naam en het volledige adres van de rechtspersoon of personenvennootschap;  

   - de naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en –datum, de huwelijkse staat en het volledige adres van de 

gevolmachtigde; en 

   - de originele en getekende volmacht van de Gegadigde aan de gevolmachtigde. 

3. De Registratie dient schriftelijk gedaan te worden en te worden voorzien van de eigenhandig geplaatste handtekening 

van de in lid 2 onder a bedoelde Gegadigde, dan wel de in lid 2 onder b, c en d bedoelde bestuurder(s) of perso(o)n(en). 

De in de vorige volzin bedoelde handtekening dient op basis van een legitimatiebewijs waarvan een kopie is bijgevoegd 

gelegaliseerd te zijn door een Nederlandse notaris, een buitenlandse notaris of een functionaris die in dat land de functie 

van een Nederlandse notaris zoveel mogelijk benadert. Een onder b bedoelde Gegadigde dient een recent uittreksel van 

de Kamer van Koophandel, dat niet ouder is dan vijf werkdagen na afgifte bij overhandiging, alsmede een kopie van een 

geldig Nederlands legitimatiebewijs van de bestuurder(s) of perso(o)n(en) die krachtens statuten, reglement of wet 

bevoegd is (zijn) namens de rechtspersoon het Bod uit te brengen. Een onder c bedoelde Gegadigde dient een recent 

uittreksel van de Kamer van Koophandel, dat niet ouder is dan vijf werkdagen na afgifte bij overhandiging, alsmede een 

kopie van een geldig legitimatiebewijs van de bestuurder(s) of perso(o)n(en) die krachtens maatschaps-/vennootschaps-

/commanditaire vennootschapsovereenkomst of wet bevoegd is (zijn) namens de personenvennootschap het Bod uit te 

brengen. Een onder d bedoelde Gegadigde dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overhandigen van de 
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bestuurder(s) of perso(o)n(en) die krachtens de statuten, reglement, vennootschapsovereenkomst of wet bevoegd is 

(zijn) namens de buitenlandse rechtspersoon of personenvennootschap het Bod uit te brengen.  

 Een in lid 2 bedoelde volmacht dient op basis van een legitimatiebewijs waarvan een kopie is bijgevoegd gelegaliseerd te 

zijn door een Nederlandse notaris, een buitenlandse notaris of een functionaris die in dat land de functie van een 

Nederlandse notaris zoveel mogelijk benadert. Bovendien dient een in lid 2 onder b, c en d bedoelde volmacht voorzien 

te zijn van originele verklaring van diegene die de volmacht heeft gelegaliseerd inhoudende dat de Gegadigde bevoegd is 

om de volmacht te verstrekken en rechtsgeldig is vertegenwoordigd bij de ondertekening van de volmacht. Een in lid 2 

bedoelde volmacht wordt, ongeacht de inhoud van deze volmacht, geacht onbeperkt te zijn in omvang en tijd. Noch de 

Platformnotaris, noch de Veilingnotaris zijn gehouden acht te slaan op een desondanks in een volmacht opgenomen 

beperking en/of daarvan melding te maken in de Registratie. 

 De beoordeling omtrent de geldigheid van de Registratie en de daartoe aangeleverde documenten berust uitsluitend bij 

de Platformnotaris.  

 Indien de in lid 2 onder b, c of d bedoelde bestuurder(s) of perso(o)n(en), ondanks een geldige Registratie namens een 

in lid 2 onder b, c of d bedoelde Gegadigde, op het moment van het uitbrengen van zijn Bod, niet bevoegd is/zijn om 

namens deze Gegadigde het Bod uit te brengen, is/zijn deze bestuurder(s) of perso(o)n(en) zelf aan zijn/hun Bod 

gebonden, ook al verklaart/verklaren hij/zij het Bod namens de Gegadigde te hebben uitgebracht. Indien een in lid 2 

bedoelde gevolmachtigde op grond van de door de Gegadigde aan hem verstrekte volmacht niet bevoegd is om namens 

de Gegadigde zijn Bod te doen, is deze gevolmachtigde zelf aan zijn Bod gebonden, ook al verklaart hij het Bod namens 

de Gegadigde te hebben uitgebracht. 

4. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan een Geregistreerde gebruik maakt bij een Veiling mag een 

Geregistreerde alleen zelf gebruiken. Indien een Bod is ontvangen dat is gedaan met gebruik van het wachtwoord en de 

gebruikersnaam van een Geregistreerde, dan wordt het Bod geacht te zijn gedaan door de Geregistreerde (zelf) en is de 

Geregistreerde, ook in geval van misbruik van het wachtwoord en/of de gebruikersnaam, aan het betreffende Bod 

gebonden en gehouden tot nakoming van alle verplichtingen die uit het Bod kunnen voortvloeien. Indien de 

Geregistreerde vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient de Geregistreerde het Veilinghuis daarvan terstond op 

de hoogte te stellen zodat de toegang tot de Veiling kan worden geblokkeerd. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van 

de Geregistreerde voor schade in geval van gebruik/misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord. 

5. Door Registratie accepteert de Geregistreerde dat hij middels het door hem bij Registratie opgegeven e-mailadres op de 

hoogte wordt gehouden van de Veiling alsmede van bijzonderheden of eventuele onregelmatigheden terzake de Veiling 

of terzake het Registergoed vóór, tijdens en na de Veiling en dat hij middels hetzelfde e-mailadres geïnformeerd wordt 

over toekomstige veilingen die door het Veilinghuis worden georganiseerd. De Geregistreerde draagt het risico dat hij de 

aldus verzonden informatie terzake een Veiling of een Registergoed niet of niet tijdig ontvangt en/of leest.  

6. Indien de Verkoper de Koopovereenkomst op basis van het bepaalde in artikel 23 lid 2 ontbindt, zal de Veilingnotaris 

zulks aan de Platformnotaris meedelen en zal de Platformnotaris de Registratie van de Koper/Geregistreerde voor een 

periode van zes maanden blokkeren en zulks meedelen aan de Koper/Geregistreerde. Indien de Registratie van de 

Koper/Geregistreerde al eerder op basis van dit artikel is geblokkeerd voor een periode van zes maanden, zal de 

Platformnotaris de Registratie van de Koper/Geregistreerde definitief blokkeren en zulks meedelen aan de Koper. 

7. Iedere Geregistreerde dient de Platformnotaris onverwijld wijzigingen ter zake van zijn Registratie door te geven; niet 

doorgegeven wijzigingen komen voor risico van de Geregistreerde. Een Geregistreerde dient op eerste verzoek van de 

Platformnotaris de reeds eerder aangeleverde documenten opnieuw aan te leveren dan wel aanvullende informatie of 

documenten te verschaffen. 

 

De Veiling. 

Artikel 4. 

 

1. De Veiling vindt gedurende de Veilingperiode plaats ten overstaan van de Veilingnotaris op een overeenkomstig artikel 

515 lid 1 juncto artikel 519 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, vast te stellen Website onder vermelding van 

de Begintijd en Eindtijd.  
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 De Definitieve Eindtijd is 23:30 uur op de dag waarop de Inzet plaatsvindt. De Afslag vindt plaats onverwijld na afloop 

van de Inzet, tenzij in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is bepaald dat de Afslag op een ander tijdstip op diezelfde dag 

of op een andere dag plaatsvindt. 

2. De Veiling vindt plaats in twee fasen: 

 - de eerste, de Inzet, bij Opbod; 

 - de tweede, de Afslag, bij Afmijning. 

 Indien zulks in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is bepaald en/of op de Website is vermeld, vindt ter zake van 

meerdere te veilen Registergoederen na de respectievelijke Inzet en Afslag nog een Afslag in combinatie plaats. 

3. Bieden is alleen mogelijk op de Website gedurende de Veilingperiode en wel met inachtneming van het Biedprotocol. 

Indien op grond van de Bijzondere Veilingvoorwaarden conform artikel 15 een borg wordt verlangd, kan een 

Geregistreerde alleen een Bod uitbrengen als de Veilingnotaris deze borg van de Geregistreerde op de 

Kwaliteitsrekening heeft ontvangen.  

4. Indien een Openingsbod is vastgesteld, moet in de Inzet voor het eerst daarover heen worden geboden. 

 

Het Bod. 

Artikel 5. 

 

1. Elk Bod wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk gedaan en zonder enig voorbehoud. 

2. Het Bod wordt uitgedrukt in één geldbedrag in hele euro’s. Een Bod dat is uitgedrukt in relatie tot een ander Bod is niet 

mogelijk. 

3. Elke Bieder blijft gebonden aan zijn Bod, ook al is dit niet het hoogste en ongeacht of dit Bod is uitgebracht tijdens de 

Inzet of de Afslag, totdat: 

 - aan een ander is gegund; 

 - vaststaat dat niet wordt gegund; of 

 - de Veiling wordt afgelast. 

 In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin blijft een Bieder aan zijn Bod gebonden ondanks dat aan een ander is 

gegund, indien hij op verzoek van de Verkoper schriftelijk bevestigt dat hij zijn Bod gestand wil doen. 

4. Tijdens de Inzet kan via de Website statisch en automatisch worden geboden. Een statisch Bod is een Bod via de 

Website waarbij de Bieder een Bod overbiedt met het minimaal door de Website aangegeven hogere bod. Een 

automatisch Bod is een Bod via de Website waarbij de Bieder aangeeft welk Bod hij maximaal voor het Registergoed wil 

doen. Na een overbieding door een andere Bieder, biedt de Website onmiddellijk namens de Bieder het minimaal hogere 

Bod. De Website biedt automatisch voor de Bieder door, tot het maximumbod is bereikt. Mocht een andere Bieder een 

statisch Bod plaatsen, gelijk aan het maximum van het eerder door de Bieder geplaatste automatische Bod, dan gaat het 

automatische Bod voor het statische Bod. Indien meerdere bieders een automatisch Bod plaatsen met een gelijk 

maximumbod, dan gaat die Bieder voor die als eerste het betreffende automatische Bod heeft gedaan. De Biedgegevens 

zijn hierbij leidend. Tijdens de Afslag kan alleen statisch worden geboden via de Website door het uitbrengen van een 

statisch Bod via de knop met de tekst: "MIJN". 

5. De Koopsom is gelijk aan de som van de Inzetsom en het Afmijnbedrag. 

6. Een Bod kan niet ongedaan gemaakt worden. Een Bieder kan zich niet beroepen op bied/intoetsfouten. 

7. De Inzet wordt automatisch met vijf minuten verlengd indien er in de laatste vijf 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. 

8. Het uitbrengen van een Bod geldt, ongeacht of er volgens de Bieder sprake is van een vergissing of van een bied-

/intoetsfout, als een wilsverklaring van de Bieder als bedoeld in artikel 3:33 Burgerlijk Wetboek. Voor wat betreft de 

geldigheid van de Biedingen geldt, onverminderd het Biedprotocol, dat zij voor hun werking de Veilingnotaris hebben 

bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 Burgerlijk Wetboek als de Biedingen zichtbaar zijn voor de Veilingnotaris op de 

Website. 

9. In geval van discussie over het tijdstip waarop een Bod is binnengekomen, alsmede in geval van enige storing van de 

door het Veilinghuis beheerde elektronische omgeving of andere storing als gevolg waarvan de Website tijdens de 
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Veilingperiode niet naar behoren functioneert of offline is, beslist de Veilingnotaris, waarbij hij onder meer mag afgaan 

op de Website al dan niet in combinatie met de proces-verbaalakte van de Platformnotaris.  

 

Na afloop van de Veilingperiode. 

Artikel 6. 

 

1. Na afloop van de Veilingperiode maakt de Platformnotaris de in artikel 2 lid 5 bedoelde proces-verbaalakte op en zendt 

een afschrift daarvan onverwijld naar de Veilingnotaris. Bovendien verstrekt de Platformnotaris op verzoek van de 

Veilingnotaris ten aanzien van een Bieder de in artikel 3 lid 2 bedoelde gegevens van: 

 - diegene die namens een in artikel 3 lid 2 onder b, c of d bedoelde Gegadigde de Registratie heeft getekend; of  

 - de gevolmachtigde die namens een in artikel 3 lid 2 bedoelde Gegadigde de Registratie heeft getekend. 

 Indien de proces-verbaalakte van de Platformnotaris niet alle in artikel 2 lid 5 bedoelde bevestigingen en constateringen 

bevat, ontberen de gedane Inzet en Afslag rechtskracht, tenzij er sprake is van een kennelijke misslag in de proces-

verbaalakte. 

2. Na ontvangst van het in lid 1 van dit artikel bedoelde afschrift, maakt de Veilingnotaris een proces-verbaalakte op 

waarin hij het resultaat van de Inzet en Afslag constateert. Iedere Bieder geeft volmacht aan iedere medewerker die op 

dat moment werkzaam is op het kantoor van de Veilingnotaris om namens hem de proces-verbaalakte ten bewijze van 

instemming mede te ondertekenen. 

 

Inzetpremie. 

Artikel 7. 

 

1. Tenzij de Inzetter de Koper is, heeft de Inzetter het recht op een inzetpremie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld in 

de Bijzondere Veilingvoorwaarden. Indien er omzetbelasting over de inzetpremie verschuldigd is, is deze in de 

inzetpremie begrepen. 

2. De Veilingnotaris betaalt de inzetpremie aan de Inzetter zodra de Veilingnotaris het bedrag gelijk aan de uit te betalen 

inzetpremie heeft ontvangen van diegene voor wiens rekening de inzetpremie komt conform de Bijzondere 

Veilingvoorwaarden. 

 

Bieden voor een ander. 

Artikel 8. 

 

1. De Bieder is aan zijn Bod gebonden ook als hij verklaart niet voor zichzelf te hebben geboden. 

2. Tenzij in de Bijzondere Veilingvoorwaarden uitgesloten, heeft een Bieder, overeenkomstig het hierna in lid 3 bepaalde, 

het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een ander heeft uitgebracht. In de Bijzondere Veilingvoorwaarden 

dient te worden opgenomen tot welk uiterste tijdstip een Bieder van dit recht gebruik kan maken. 

3. Deze verklaring dient aan de Veilingnotaris te worden gedaan onder bijvoeging van de volgende documenten: 

 a. een aan de Bieder verleende schriftelijke volmacht voorzien van legalisatie door een notaris. Indien er sprake is van 

een buitenlandse Volmachtgever dan wel de volmacht in het buitenland getekend is dient de volmacht te zijn 

voorzien van een legalisatieverklaring van een buitenlandse functionaris, die in dat land gerechtigd is om een 

dergelijke legalisatieverklaring af te leggen; 

 b. een kopie van een geldig legitimatiebewijs van degene(n) die de volmacht heeft/hebben ondertekend; 

 c. voor zover de volmacht namens een Nederlandse rechtspersoon is ondertekend: 

  1. recente en up to date uittreksel(s) uit het Handelsregister, welke niet ouder is/zijn dan vijf werkdagen na 

afgifte bij overhandiging, alsmede een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de bestuurder(s) of 

perso(o)n(en) die krachtens statuten, reglement of wet bevoegd is (zijn) namens de rechtspersoon de 

volmacht te ondertekenen, 

  2. de geldende tekst van de statuten van de vertegenwoordigde, en 
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  3. indien ingevolge de tekst van die statuten bepaalde goedkeuringen met externe werking voor het doen van 

biedingen/sluiten van de koop vereist zijn, dienen schriftelijke stukken te zijn bijgevoegd waaruit blijkt dat 

die goedkeuring is verkregen; 

 d. voor zover de volmacht namens een Nederlandse personenvennootschap (maatschap, vennootschap onder firma 

of commanditaire vennootschap) is ondertekend: 

  1. recente en up to date uittreksel(s) uit het Handelsregister, welke niet ouder is dan vijf werkdagen na afgifte bij 

overhandiging, waaruit blijkt dat de degene(n) die de volmacht heeft/hebben ondertekend, daartoe 

(vertegenwoordiging)bevoegd was/waren, en 

  2. de geldende tekst van de maatschaps-/vennootschaps-/commanditaire vennootschapsovereenkomst; 

 e. voor zover de volmacht namens een buitenlandse rechtspersoon of personenvennootschap is ondertekend: een 

verklaring van een buitenlandse notaris of een functionaris die in dat land de functie van een Nederlandse notaris 

zoveel mogelijk benadert, dat de buitenlandse rechtspersoon of personenvennootschap bevoegd is de 

rechtshandeling waarop de volmacht ziet aan te gaan en rechtsgeldig is vertegenwoordigd. 

 Indien de Veilingnotaris van oordeel is dat hetgeen hij ontvangen heeft niet voldoet aan de vereisten van dit lid, wordt 

de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Indien de Veilingnotaris van oordeel is dat hetgeen hij 

ontvangen heeft wel voldoet aan de vereisten van dit lid, zal de Veilingnotaris de Verkoper berichten namens wie de 

Bieder verklaard heeft geboden te hebben.  

4. De Verkoper heeft het recht Volmachtgever te accepteren of, zulks ter uitsluitende beoordeling van de Verkoper, niet te 

accepteren. Als de Verkoper de Volmachtgever niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te 

hebben geboden. Als de Verkoper de Volmachtgever wel accepteert, wordt de Volmachtgever geacht zelf het Bod te 

hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 en 6 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Veilingnotaris een 

akte de command passeren met vermelding van de Volmachtgever. De Bieder heeft geen recht op restitutie van reeds 

door hem aan de Veilingnotaris betaalde bedragen aangezien deze zullen gelden als voldaan door de Volmachtgever. 

5. De Bieder is, naast de Volmachtgever, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de Koper 

krachtens de Veiling. Indien de Bieder, in geval de Volmachtgever in gebreke is, de Koopsom geheel voor eigen 

rekening voldoet, wordt hij geacht de Koopovereenkomst voor zichzelf te hebben aangegaan, in welk geval de Levering 

aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de 

Volmachtgever kan doen gelden.  

6. Indien mocht blijken, dat de Volmachtgever onbevoegd vertegenwoordigd is, wordt degene die als Bieder geregistreerd 

is bij het Veilinghuis geacht het Bod voor zich te hebben uitgebracht. 

 

Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting. 

Artikel 9. 

 

1. De Koopovereenkomst komt tot stand door de Gunning. 

2. Na de dag van de Veilingperiode vangt de Termijn van Beraad aan. Gedurende de Termijn van Beraad heeft de 

Verkoper heeft het recht te gunnen, niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te beraden. Tenzij in de 

Bijzondere Veilingvoorwaarden anders is bepaald, 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 heeft het recht om te gunnen aan 

een andere Bieder dan de Hoogste Bieder.  

3. Na ontvangst door de Veilingnotaris van het in artikel 6 lid 1 bedoelde afschrift, wordt de Verkoper door de 

Veilingnotaris op de hoogte gesteld van het resultaat van de Veiling. De Verkoper dient vervolgens binnen de in lid 2 

gestelde termijn aan de Veilingnotaris te verklaren of hij tot Gunning overgaat. In geval de Verkoper tot Gunning 

overgaat zal hij tevens verklaren aan wie hij gunt. De Veilingnotaris deelt de Gunning onverwijld mee aan de Koper. 

4. Van de Gunning dient te blijken uit een notariële akte, die de Veilingnotaris na de Gunning zal verlijden. 

5. Indien de Verkoper zich binnen de Termijn van Beraad niet heeft uitgesproken omtrent het al of niet gunnen, wordt hij 

geacht niet te hebben gegund. 

6. Indien Registergoederen zowel afzonderlijk als in combinatie worden geveild, kan de Verkoper de Registergoederen 

afzonderlijk gunnen, zelfs als het Bod voor de Registergoederen in combinatie hoger is. 

7. De Verkoper kan de Veiling, zolang niet is gegund, steeds en zonder opgave van redenen afgelasten. 
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Belasting en kosten. 

Artikel 10. 

 

1. In de Bijzondere Veilingvoorwaarden zal worden bepaald welke kosten, belastingen en lasten voor rekening van de 

Koper komen, met dien verstande dat enkel die kosten, belastingen en lasten in aanmerking komen waarvan de hoogte 

vaststaat of waarvan de hoogte wordt vastgesteld aan de hand van een vast percentage van de Koopsom en dan 

uitsluitend voor zover die verschuldigd zijn. Alle niet voor rekening van de Koper komende kosten ter zake van de 

Veiling, zijn kosten van de executie als bedoeld in artikel 524 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, die uit de 

koopprijs worden voldaan.  

2. Indien het Registergoed in delen aan verschillende Kopers wordt verkocht, worden de aan de Koper in rekening te 

brengen kosten: 

 - voor zover die kosten zijn toe te rekenen aan de verschillende delen, conform die toerekening aan de verschillende 

Kopers in rekening gebracht; 

 - voor zover die kosten niet zijn toe te rekenen aan de verschillende delen, aan de verschillende Kopers in rekening 

gebracht naar rato van de Koopsommen van de verschillende delen. 

3. De in lid 1 van dit artikel bedoelde kosten worden vermeerderd met de eventueel daarover verschuldigde 

omzetbelasting. 

4. In de Bijzondere Veilingvoorwaarden zal de Verkoper verklaren of ter zake van de levering krachtens de wet 

omzetbelasting verschuldigd is. Indien omzetbelasting verschuldigd is, is deze niet in het Bod begrepen.  

5. De in lid 1 van dit artikel bedoelde belastingen, kosten en lasten maken nimmer deel uit van het gedane Bod, doch zijn 

daarboven verschuldigd. 

6. Tussen de Verkoper en de Koper worden geen (zakelijke) lasten verrekend. Het staat de Koper vrij om deze belasting 

en heffingen met de eigenaar te verrekenen. De Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele 

verrekening van deze belastingen en heffingen. 

 

Tijdstip van betaling. 

Artikel 11. 

 

1. Tenzij in de Bijzondere Veilingvoorwaarden anders is bepaald, dient de Koper: 

 a. de verschuldigde overdrachtsbelasting en de waarborgsom bedoeld in artikel 13 lid 1 uiterlijk drie (3) dagen na de 

Gunning; 

 b. de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten en de Koopsom uiterlijk zes (6) weken na de 

Gunning, 

 te voldoen. 

 Het recht van de Koper om de in dit lid bedoelde betalingen op te schorten wordt uitgesloten.  

2. Als vaststaat dat de Veiling geen doorgang vindt of de Verkoper niet tot Gunning overgaat, dienen de door Verkoper te 

betalen kosten zoals executiekosten en inzetpremie zo spoedig mogelijk te worden voldaan. 

3. Indien de grootte van het te betalen bedrag op het moment van opeisbaar worden nog niet vaststaat, dan kan de 

Veilingnotaris een daarvoor te schatten bedrag laten voldoen, ter nadere verrekening. 

4. Zodra de Koper nalatig is in enige betalingsverplichting, geldt dit als verzuim in de zin van artikel 23 en: 

 - dient de Koper zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf dat moment over het verschuldigde bedrag de 

wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek te vergoeden; en  

 - heeft de Verkoper de bevoegdheid om, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, de Koopovereenkomst te 

ontbinden overeenkomstig het in artikel 23 lid 2 sub b bepaalde. 

5. De Veilingnotaris zal nimmer een hoger rentepercentage vergoeden of verschuldigd zijn over de waarborgsom, dan het 

rentepercentage dat de Veilingnotaris ontvangt op de rekening waarnaar de waarborgsom is overgemaakt. 

 

Wijze van betaling, kwijting. 

Artikel 12. 
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1. De Koper is gehouden al het verschuldigde te storten op de Kwaliteitsrekening, zodanig dat de Kwaliteitsrekening 

uiterlijk op het in artikel 11 bedoelde uiterste tijdstip is gecrediteerd met het betreffende bedrag. 

2. Het recht van de Koper om de betaling op te schorten of verrekening toe te passen wordt, voor zover de wet dit 

toestaat, uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens verrekening met de gestorte en niet bestede waarborgsom op grond van de 

laatste volzin van artikel 13 lid 3. 

3. Zodra de Koper aan al zijn betalingsverplichtingen krachtens de Veiling heeft voldaan, zal daarvan blijken uit een 

Notariële Verklaring van Betaling. 

 

Waarborgsom. 

Artikel 13. 

 

1. Tenzij in de Bijzondere Veilingvoorwaarden anders is bepaald, dient de Koper aan de Veilingnotaris een waarborgsom 

te betalen, ten bedrage van tien procent (10%) van de Koopsom. 

2. De Veilingnotaris restitueert de waarborgsom aan de Koper, indien de Koopovereenkomst, anders dan door een 

toerekenbare tekortkoming van de Koper, is ontbonden, tenzij de Verkoper en de Koper anders zijn overeengekomen. 

3. Indien de Koper in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, of indien niet vaststaat of hij in verzuim is, houdt 

de Veilingnotaris - behoudens eensluidende betalingsopdracht van de Verkoper en de Koper - de door de Koper 

gestorte waarborgsom onder zich, totdat ingevolge een in kracht van gewijsde gegane beslissing van de bevoegde rechter 

of andere bindende uitspraak, vaststaat aan wie uitbetaling moet plaatshebben. De Veilingnotaris brengt op deze 

waarborgsom in mindering de volgens artikel 10 ten laste van de Koper komende belastingen, kosten en lasten, voor 

zover verschuldigd en nog niet voldaan. 

4. In plaats van het storten van de hiervoor bedoelde waarborgsom, is de Koper bevoegd een bankgarantie te doen stellen 

voor eenzelfde bedrag door een kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. 

 De bankgarantie dient: 

 a. onvoorwaardelijk en onherroepelijk te zijn en geen voorbehoud - hoe ook genaamd - te bevatten; 

 b. voort te duren tot ten minste één (1) maand na de voor de betaling van de Koopsom vastgestelde uiterlijke datum;  

 c. anders dan door verloop van de duur waarvoor zij is afgegeven, slechts te eindigen, zodra de Veilingnotaris dat aan 

de kredietinstelling, die de bankgarantie heeft afgegeven, meedeelt; en 

 d. in te houden dat het bedrag op eerste vordering van de Veilingnotaris, zonder opgaaf van redenen, zal worden 

uitgekeerd door storting op de Kwaliteitsrekening. 

 Indien het bedrag van de garantie niet tot uitkering is gekomen en op de Koper geen betalingsverplichtingen meer 

rusten, bericht de Veilingnotaris de kredietinstelling dat de bankgarantie kan vervallen. De originele bankgarantie dient 

door de Veilingnotaris te zijn ontvangen voor het in artikel 11 bedoelde uiterste tijdstip voor betaling van de 

waarborgsom. 

5. De verplichting tot betaling van de waarborgsom vervalt zodra de Koper alle verplichtingen uit hoofde van de 

Koopovereenkomst is nagekomen. 

6. Indien de Koper niet op tijd voldoet aan zijn verplichting tot betaling van de waarborgsom, geldt dit als verzuim waarop 

het bepaalde in artikel 23 van toepassing is, zonder dat ingebrekestelling vereist is.  

 

Toerekening betalingen. 

Artikel 14. 

 

1. De betalingen door of namens de Koper aan de Veilingnotaris gedaan, strekken ter voldoening van het door de Koper 

verschuldigde, en wel in volgorde: 

 a. de ingevolge de Levering verschuldigde overdrachtsbelasting en de voor rekening van de Koper komende kosten 

als bedoeld in artikel 10; 

 b. rente, boete en schadevergoeding; 

 c. de Koopsom. 



  
 
 

  Pagina 12 van 18 

2. Indien in de betaling krachtens artikel 11 lid 1 onder a een bedrag bestemd voor overdrachtsbelasting is begrepen die 

niet verschuldigd blijkt te zijn, wordt dit bedrag niet aan de Koper gerestitueerd, maar aangemerkt als waarborgsom 

volgens artikel 13 casu quo als toevoeging daaraan. 

3. De netto-opbrengst van de Veiling is gelijk aan de Koopsom verminderd met alle niet voor rekening van de Koper 

komende kosten ter zake van de Veiling. 

 

Borg. 

Artikel 15. 

 

Indien zulks in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is bepaald, is de Geregistreerde verplicht om vóór aanvang van de Veiling 

een borg, waarvan de hoogte en de verdere voorwaarden blijken uit de Bijzondere Veilingvoorwaarden, aan de Veilingnotaris 

te betalen door storting op de Kwaliteitsrekening. 

 

Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen. 

Artikel 16. 

 

1. Het risico dat het Registergoed niet wordt geleverd vrij van: 

 - bijzondere lasten en beperkingen, waaronder mede begrepen beperkte rechten, erfdienstbaarheden, kwalitatieve 

verplichtingen, publiekrechtelijke beperkingen waarop de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 

onroerende zaken van toepassing is; en 

 - een eventueel ten tijde van de Aflevering van het Registergoed ter zake het Registergoed uitgeoefend retentierecht, 

 komt voor rekening van de Koper, tenzij de Bijzondere Veilingvoorwaarden anders bepalen. 

 De Koper kan zich er niet op beroepen dat het Registergoed behept is met een last of een beperking die er niet op had 

mogen rusten, of dat het niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de Verkoper dat wist. De Koper aanvaardt de in 

de Bijzondere Veilingvoorwaarden vermelde bijzondere lasten en beperkingen en ook die bijzondere lasten en 

beperkingen, die niet vermeld zijn in de Bijzondere Veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan. Van de 

Koper wordt verwacht dat hijzelf onderzoek instelt op alle in dit lid genoemde punten, dan wel dat hij als hij dit 

onderzoek achterwege laat of gelaten heeft hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt. De Koper aanvaardt 

zonder voorbehoud dat de Verkoper zich bij zijn onderzoek naar deze lasten en beperkingen beperkt tot hetgeen 

voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen hij feitelijk uit andere bronnen van het Registergoed weet met 

betrekking tot de bijzondere lasten en beperkingen. 

2. Voor zover in de Bijzondere Veilingvoorwaarden verplichtingen, lasten en/of beperkingen worden vermeld, worden die 

verplichtingen, lasten en/of beperkingen: 

 - ingeval van openbare verkoop als bedoeld in artikel 519 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, onder de 

opschortende voorwaarde dat: 

  - de Veiling heeft plaatsgevonden, en 

  - het Registergoed door de Verkoper is gegund; en  

  - de Koper de Koopsom aan de Veilingnotaris heeft voldaan, 

  aan de Koper opgelegd, worden die verplichtingen, lasten en beperkingen onder dezelfde opschortende 

voorwaarde door de Koper uitdrukkelijk aanvaard en worden die rechten, voor zover het om rechten gaat die ten 

behoeve van (een) derde(n) moeten worden bedongen, onder dezelfde opschortende voorwaarde uitdrukkelijk 

door de Verkoper bedongen en door de Verkoper ten behoeve van die derde(n) aanvaard; 

 - ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek bij de Levering aan de 

Koper opgelegd, worden die verplichtingen, lasten en beperkingen bij dezelfde Levering door de Koper 

uitdrukkelijk aanvaard en worden die rechten, voor zover het om rechten gaat die ten behoeve van (een) derde(n) 

moeten worden bedongen, bij dezelfde Levering uitdrukkelijk door de Verkoper bedongen en door de Verkoper 

ten behoeve van die derde(n) aanvaard. 

3. Tenzij de Bijzondere Veilingvoorwaarden anders bepalen, staat de Verkoper niet in voor de afwezigheid van materiële 

gebreken in of aan het Registergoed waaronder mede begrepen eventuele verontreiniging van de bodem en het 

grondwater behorende tot het Registergoed. Onder materiële gebreken in of aan het Registergoed wordt begrepen de 
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aanwezigheid van materialen die (bij verwijdering) schadelijk kunnen zijn voor milieu of de volksgezondheid of die 

kunnen worden beschouwd als chemisch afval, waaronder begrepen asbesthoudende materialen. De eventuele 

aanwezigheid van materiële gebreken in of aan het Registergoed komt voor rekening van de Koper. 

 

Omschrijving van de leveringsverplichting. 

Artikel 17. 

 

1. De Verkoper is verplicht aan de Koper de eigendom of - indien het Registergoed een ander recht betreft - dat recht te 

leveren. 

2. Indien de door Verkoper opgegeven maat of grootte van het Registergoed niet juist is, kan de Koper noch de Verkoper 

daaraan enig recht ontlenen.  

3. Ingeval van executie door een hypotheekhouder worden 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, mede in verband met de heffing van overdrachtsbelasting, geacht voor nihil euro te zijn begrepen in de 

Koopsom. 

 Ingeval van executie door een hypotheekhouder komt het risico dat een roerende zaak, die tezamen met het 

Registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels wordt geëxecuteerd, wordt getroffen door het Bodemrecht als 

bedoeld in artikel 22 Invorderingswet 1990, voor rekening van de Koper. 

 Ingeval van executie door een hypotheekhouder zijn de in of op het Registergoed aanwezige roerende zaken, ter zake 

waarvan de Verkoper niet bevoegd is deze tezamen met het Registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels te 

executeren, niet in de verkoop en Levering begrepen en is de Verkoper, indien bij de Aflevering nog dergelijke roerende 

zaken op of in het Registergoed aanwezig zijn, niet gehouden deze roerende zaken te verwijderen of de kosten van de 

eventuele verwijdering van deze roerende zaken voor zijn rekening te nemen. 

 Ingeval van executie door een beslaglegger zijn de roerende zaken, die op of in het Registergoed aanwezig zijn, niet in de 

verkoop en Levering begrepen en is de Verkoper, indien bij de Aflevering nog dergelijke roerende zaken op of in het 

Registergoed aanwezig zijn, niet gehouden deze roerende zaken te verwijderen of de kosten van de eventuele 

verwijdering van deze roerende zaken voor zijn rekening te nemen. 

4. Indien het Registergoed een ander recht dan eigendom betreft, geldt het in dit artikel bepaalde voor zover de 

voorwaarden van dat recht niet anders luiden. 

 

Levering. 

Artikel 18. 

 

1. Zodra de aan de Gunning verbonden voorwaarde van algehele betaling is vervuld, kan de Levering van het Registergoed 

worden voltooid als in de leden 2 en 3 omschreven. Zowel de Koper als de Verkoper kan dit eenzijdig bewerkstelligen. 

2. De Levering van het Registergoed geschiedt door de inschrijving van de daartoe bestemde akten in de openbare 

registers voor registergoederen. Zonder de Notariële Verklaring van Betaling zijn de door de Veilingnotaris ter zake van 

de Veiling verleden akten niet bestemd en evenmin geschikt voor inschrijving in de openbare registers en kunnen deze 

derhalve de overdracht niet bewerkstelligen.  

3. In geval van Veiling van een lidmaatschap kunnen de ter zake van de Veiling opgemaakte akten de overdracht van het 

lidmaatschap, met inachtneming van de daarvoor in de statuten gestelde eisen, eerst tot stand brengen nadat zij gevolgd 

zijn door de Notariële Verklaring van Betaling. 

4. Na de Levering kan ontbinding van de Koopovereenkomst niet meer gevorderd worden.  

5. De Verkoper is niet tot enige assistentie gehouden bij de doorhaling van inschrijvingen van vervallen hypotheken, 

beslagen en beperkte rechten bedoeld in artikel 3:273 leden 2 en 3 Burgerlijk Wetboek, behoudens voor zover het 

betreft de inschrijvingen van vervallen beperkte rechten die ten behoeve van de Verkoper zelf zijn gevestigd. 

 

Risico en verzekering. 

Artikel 19. 
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1. 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 lid 2 Burgerlijk Wetboek, vanaf het moment dat de 

voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd. 

2. De Koper is verplicht vanaf het moment dat hij het risico draagt er voor te zorgen dat de tot het Registergoed 

behorende opstallen bij een solide verzekeringsmaatschappij op de in Nederland bij schadeverzekeringsmaatschappijen 

gebruikelijke voorwaarden voor herbouwwaarde verzekerd zijn. Deze verplichting geldt niet voor zover de Koper kan 

aantonen, dat een dergelijke verzekering in redelijkheid niet mogelijk is of de Koper een overheidsinstantie is die haar 

opstallen niet pleegt te verzekeren. De Koper dient desverlangd het bewijs van verzekering en van premiebetaling over 

te leggen. De Verkoper is bevoegd bij de verzekeringsmaatschappij inlichtingen te vragen. Is de Koper nalatig in zijn 

verplichting tot verzekeren of in het verstrekken van informatie daarover, dan is de Verkoper gemachtigd de verzekering 

op naam en voor rekening van de Koper te sluiten. 

 

Aflevering. 

Artikel 20. 

 

1. Aflevering van het Registergoed vindt, tenzij in de Bijzondere Veilingvoorwaarden anders is bepaald, plaats onverwijld 

nadat de Koper de Koopsom en alle overige ter zake van de Veiling door hem verschuldigde bedragen heeft voldaan. 

2. Indien de Aflevering op grond van de Bijzondere Veilingvoorwaarden of een nadere overeenkomst plaatsvindt voordat 

de Koopsom betaald is, vergoedt de Koper over de Koopsom de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk 

Wetboek vanaf de dag van Aflevering tot en met de dag van betaling. Indien de Koper vervolgens nalatig is in de 

nakoming van zijn betalingsverplichtingen, eindigt zijn gebruiksrecht terstond en dient hij het Registergoed onmiddellijk 

in de oorspronkelijke staat, leeg en ontruimd, ter beschikking van de Verkoper te stellen. De verplichting tot betaling 

van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek eindigt aan het einde van de dag waarop het 

Registergoed weer in de voorgeschreven staat ter beschikking van de Verkoper staat, onverminderd het bepaalde in 

artikel 11 lid 4. 

3. De Verkoper zal de Koper voor zover mogelijk in de gelegenheid stellen het Registergoed voor de Aflevering te 

bezichtigen. Indien bezichtiging niet mogelijk is, heeft de Koper deswege geen aanspraak op de Verkoper. 

4. Het Registergoed wordt afgeleverd in de feitelijke toestand waarin het zich op het moment van Aflevering blijkt te 

bevinden. Het risico dat het Registergoed na de Gunning, geheel of gedeeltelijk, tenietgaat, wordt beschadigd of 

anderszins in waarde daalt komt, ongeacht de oorzaak, voor rekening van de Koper.  

5. Het risico van aanwezigheid van bewoners en/of gebruikers bij de Aflevering komt voor rekening van de Koper. 

6. Het risico dat het voormalige of huidige gebruik van het Registergoed (op publiek- of privaatrechtelijke gronden (niet) is 

toegestaan) komt voor rekening van de Koper. 

7. Tenzij in de Bijzondere Veilingvoorwaarden anders is bepaald, beschikt de Verkoper niet over een energielabel dan wel 

een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. De gevolgen van het eventueel niet 

beschikken over een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie 

gebouwen, komen voor rekening van de Koper. 

8. Gezien het bepaalde in de artikelen 19 lid 1 en 20 lid 4, zijn de gevolgen in geval van gebreken bij Aflevering die niet zijn 

het gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Verkoper volledig voor rekening van de Koper. 

 

Ontruiming. 

Artikel 21. 

 

1. Indien het Registergoed bij de eigenaar (daaronder begrepen degene(n) die zich zonder recht of titel in het Registergoed 

bevindt/bevinden) in gebruik is en derhalve niet vrij van gebruik wordt afgeleverd, kan de Koper overeenkomstig artikel 

525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse(n) van de 

daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm. De eventueel verschuldigde kosten ter zake de 

ontruiming zijn voor rekening van de Koper. De Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de Koper tot 

ontruiming. 
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2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt niet indien op grond van de Bijzondere Veilingvoorwaarden, de Aflevering 

plaatsvindt niet vrij van bewoners en/of gebruikers. 

 

Huur / gebruik. 

Artikel 22. 

 

1. In de Bijzondere Veilingvoorwaarden zal de verhuur- en gebruikssituatie van het Registergoed worden vermeld voor 

zover dat bij de Verkoper op dat moment bekend is.  

 A. Ingeval van bij de Verkoper bekende verhuur geldt het volgende: 

  De Verkoper zal inzage geven in de huurovereenkomsten voor zover die in zijn bezit zijn. De Verkoper staat er 

niet voor in dat de verstrekte informatie juist is of dat er voordien of nadien afwijkende afspraken zijn of worden 

gemaakt. De Verkoper staat er eveneens niet voor in dat de verplichtingen die voortvloeien uit de 

huurovereenkomsten volledig en/of regelmatig worden nagekomen. 

 B. Ingeval van verhuur in strijd met het huurbeding geldt het volgende: 

  Als het Registergoed voor zover de Verkoper bekend verhuurd is in strijd met het huurbeding als bedoeld in 

artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek, zal in de Bijzondere Veilingvoorwaarden worden opgenomen of de Verkoper 

zelf de betreffende huurovereenkomst vernietigt op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek of de eventuele 

mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 

Burgerlijk Wetboek overlaat aan de Koper.  

  i. Ingeval van het overlaten van de vernietiging van de huurovereenkomst aan de Koper geldt het volgende: 

   Indien de Verkoper de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te 

vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek overlaat aan de Koper, geschiedt de vernietiging 

voor rekening en risico van de Koper en komt het risico dat deze vernietiging niet mogelijk is omdat het 

Registergoed al verhuurd was ten tijde van de hypotheekverlening of omdat de huidige verhuring niet op 

ongewone, voor de Verkoper meer bezwarende voorwaarden heeft plaatsgevonden, voor rekening van de 

Koper. 

  ii. Ingeval de Verkoper zelf de huurovereenkomst vernietigt geldt het volgende: 

   Indien de Verkoper zelf de betreffende huurovereenkomst vernietigt op grond van artikel 3:264 Burgerlijk 

Wetboek en het Registergoed ten tijde van de Levering in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, 

is het aan de Koper om op zijn kosten ontruiming van het Registergoed te bewerkstelligen.  

  Voor zover voor de vernietiging van een huurovereenkomst verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk 

Wetboek vereist is, zal in de Bijzondere Veilingvoorwaarden worden opgenomen of een dergelijk verlof is 

verkregen of voor de Veiling zal worden verkregen. 

  De Koper aanvaardt de eventueel door de voorzieningenrechter overeenkomstig artikel 3:264 lid 6 Burgerlijk 

Wetboek vastgestelde termijn waarbinnen geen ontruiming van het Registergoed mag plaatsvinden.  

 Indien het Registergoed ten tijde van de Levering: 

 - is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de 

Verkoper niet met deze huurovereenkomst bekend was; of 

 - op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, 

 komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de 

Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele 

mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk 

Wetboek.  

2. Indien het Registergoed is verhuurd, gaan de rechten en plichten uit de huur op de Koper over voor zover de wet dit 

voorschrijft.  

 Voor zover huurtermijnen of overige aanspraken zijn verpand aan de Verkoper, zal de Verkoper daarvan melding 

maken in de Bijzondere Veilingvoorwaarden. Per de datum van de Notariële Verklaring van Betaling doet de Verkoper 

afstand van het pandrecht, waaronder begrepen van de bevoegdheid tot het innen van nog niet betaalde huurtermijnen, 

hetgeen door de Koper wordt aanvaard. De Verkoper staat er niet voor in dat de huurtermijnen of overige aanspraken 
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niet zijn verpand aan derden of dat er op een andere wijze over deze termijnen is beschikt over termijnen die bij de 

Levering nog niet zijn verschenen, ook al wordt daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden geen mededeling gedaan.  

3. Ingeval van een executieveiling door een beslaglegger doet deze een beroep op nietigheid van na de beslaglegging 

gesloten huurovereenkomsten. 

4. Voor wat betreft iedere, ten tijde van de Levering, ter zake het Registergoed van kracht zijnde huurovereenkomst: 

 - komt het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de huurovereenkomst beslag is gelegd voor 

rekening van de Koper; 

 - voor zover de huurder verplicht is een waarborgsom te storten of een bankgarantie te doen stellen, staat de 

Verkoper er niet voor in dat de huurder een waarborgsom heeft gestort of een bankgarantie heeft doen stellen; 

 - kan de Koper jegens de Verkoper alleen aanspraak maken op afgifte van een in opdracht van de huurder gestelde 

originele bankgarantie, als de betreffende originele bankgarantie in het bezit is van de Verkoper; 

 - heeft de Koper overigens ter zake een: 

  - door de huurder gestorte waarborgsom; 

  - in weerwil van een verplichting ter zake niet door de huurder gestorte waarborgsom; 

  - in opdracht van de huurder gestelde bankgarantie; en/of 

  - in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de huurder gestelde bankgarantie, 

  geen aanspraak jegens de Verkoper; 

 - heeft de Koper geen aanspraak jegens de Verkoper op grond van het feit dat de huurder tot het moment van 

Levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan; 

 - wordt een huurtermijn, die betrekking heeft op de betaalperiode van de huurovereenkomst waarin Levering valt, 

uitsluitend tussen de Verkoper en de Koper op en per de datum van Levering verrekend voor zover de Verkoper 

de betreffende huurtermijn heeft ontvangen. 

5. In dit artikel wordt voor zover van toepassing onder huur tevens pacht en huurkoop verstaan en wordt onder 

huurovereenkomst tevens verstaan een andersoortige overeenkomst op grond waarvan een ander dan de rechthebbende 

van het Registergoed het gebruik heeft van het Registergoed. 

 

Niet nakoming. 

Artikel 23. 

 

1. Bij niet of niet tijdige nakoming van een verplichting uit hoofde van de Koopovereenkomst, anders dan door een niet 

aan één der partijen toe te rekenen tekortkoming, is de nalatige partij aansprakelijk voor alle daaruit voor de wederpartij 

ontstane schade met kosten en rente, ongeacht het feit of de nalatige partij in verzuim is in de zin van het volgende lid. 

2. Indien één van de partijen, na bij deurwaardersexploot of aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld, gedurende 

drie (3) dagen met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen nalatig blijft, is deze partij in verzuim en heeft 

de wederpartij de keuze tussen: 

 a. nakoming van de Koopovereenkomst te vorderen indien dit in redelijkheid van de nalatige verlangd kan worden, 

in welk geval de nalatige na afloop van de vermelde termijn van drie (3) dagen voor elke sedertdien ingegane dag 

tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is van drie promille (3‰) van de 

Koopsom met een minimum van in elk geval duizend euro (€ 1.000,--); of 

 b. de Koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijk 

opeisbare boete van vijftien procent (15%) van de Koopsom te vorderen. 

 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 4, is ingebrekestelling niet vereist indien de Koper nalatig is in enige 

betalingsverplichting. 

3. In geval van niet-nakoming door de Verkoper, waarvoor de Verkoper, ondanks het bepaalde in de Algemene 

Veilingvoorwaarden, aansprakelijk is, heeft de Koper het in lid 2 sub b vermelde recht slechts, indien het gebrek van 

zodanige aard en omvang is, dat de Koper aannemelijk kan maken, dat hij niet gekocht zou hebben indien hij van dit 

gebrek op de hoogte zou zijn geweest. Zo niet, dan heeft de Koper alleen recht op vergoeding van de door het gebrek 

veroorzaakte waardevermindering en andere schade. Indien partijen van mening verschillen omtrent het in dit lid 3 

bepaalde, is de uitspraak van drie deskundigen, die op de in lid 5 vermelde wijze worden benoemd, beslissend. 
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4. Indien de Verkoper, na de Koopovereenkomst ontbonden te hebben verklaard, binnen zes (6) maanden tot herveiling 

overgaat op dezelfde voorwaarden als waarop de oorspronkelijke Veiling plaatsvond, wordt de schade van de Verkoper, 

vastgesteld op het nadelig verschil tussen de Koopsom van de oorspronkelijke Veiling en die van de herveiling, 

verhoogd met kosten en rente. Indien in de herveiling de Koopsom hoger is dan die van de oorspronkelijke Veiling, zal 

de in verzuim zijnde Koper van die meerdere opbrengst geen voordeel genieten. 

5. In alle andere gevallen dan verkoop in herveiling, overeenkomstig het bepaalde in lid 4, zal de door de Verkoper geleden 

schade worden vastgesteld door drie deskundigen die benoemd worden door de kantonrechter, binnen wiens ressort het 

Registergoed is gelegen. Nadat de meest gerede partij zich jegens de wederpartij schriftelijk op deze bepaling heeft 

beroepen, heeft de wederpartij gedurende een maand de gelegenheid om voor berechting van het geschil door de 

volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 

6. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. 

 

Toezicht. 

Artikel 24. 

 

De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of het Veilinghuis zich naar redelijkheid inspant om haar 

systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en de hiervoor passende 

technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke vereisten en 

de stand van de techniek op dat moment. De security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding 

ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Website ontsloten, door het Veilinghuis 

beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de Biedingen kunnen worden gedaan. 

 

Aansprakelijkheid. 

Artikel 25. 

 

1. Een Gegadigde, een Geregistreerde, een Bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak 

op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoper, de Veilingnotaris, de Platformnotaris, de 

Vastgoedadviseur en/of het Veilinghuis en/of door hen ingeschakelde derden uit hoofde van: 

 - mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de Objectinformatie; 

 - het achterwege blijven van mededelingen; 

 - een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor rekening van de Koper 

komt; 

 - verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de 

Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het 

gebruik dat van de Website; 

 - de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Website wordt verwezen; 

 - schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Veiling of het gebruik 

van: 

  - de Website; 

  - enige andere door het Veilinghuis aangeboden dienst; en/of 

  - de door het Veilinghuis verstrekte informatie; 

 - eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoper, de Veilingnotaris, de Vastgoedadviseur en/of 

het Veilinghuis zijn ingeschakeld; 

 - een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de Gegadigde beoogde Bod uit te brengen; 

 - enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van het Veilinghuis als direct of indirect 

gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van het Veilinghuis, zoals bijvoorbeeld maar niet 

uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur of in software, 

stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden; 

 - de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de Website om mee te bieden; 

 - de snelheid van de internetverbinding van de Bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding. 
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2. In de Bijzondere Veilingvoorwaarden kan niet van het bepaalde in lid 1 van dit artikel worden afgeweken. 

3.  Geen enkele medewerker van de Verkoper en geen van de door de Verkoper direct of indirect ingeschakelde derden 

(daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, het Veilinghuis en de Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot 

het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. De Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich 

nimmer jegens de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoper ingeschakelde derden 

(daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de 

Objectinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de 

volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de 

ruimste zin des woords te verrichten. 

 

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 

Artikel 26. 

 

De Koper is ermee bekend dat de Veilingnotaris zich conformeert aan de richtlijnen en beleidsregels van de Koninklijke 

Notariële Beroepsorganisatie, en voorts aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving, waaronder ook de Wet ter 

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In verband hiermee kan de Veilingnotaris verplicht zijn om 

situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland. Volgens de 

wet mag de Veilingnotaris zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.  

 

Slotbepalingen. 

Artikel 27. 

 

1. De Algemene termijnenwet is van toepassing op de termijnen, die in de Algemene Veilingvoorwaarden en Bijzondere 

Veilingvoorwaarden zijn vermeld. 

2. Voor zover op grond van de Bijzondere Veilingvoorwaarden een omstandigheid of een risico voor rekening van een 

Gegadigde, een Geregistreerde, een Bieder of de Koper komt, zal de betreffende omstandigheid of de verwezenlijking 

van het betreffende risico nimmer aanleiding zijn tot ontbinding van de Koopovereenkomst, tot betaling van enige 

schadevergoeding of tot enigerlei verrekening. 

3. Een e-mail geldt als een wilsverklaring bedoeld in artikel 3:33 Burgerlijk Wetboek. 

4. Van eventuele aanvullingen op - of afwijkingen van de Algemene Veilingvoorwaarden dient uit de Bijzondere 

Veilingvoorwaarden te blijken. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Veilingvoorwaarden en de Bijzondere 

Veilingvoorwaarden gelden deze laatste. 

5. De rechten van de Koper uit hoofde van de Koopovereenkomst zijn niet overdraagbaar casu quo verpandbaar, anders 

dan uit hoofde van het voor de Koper uit artikel 8 eventueel voortvloeiende recht. 

6.  Op de Algemene Veilingvoorwaarden en Bijzondere Veilingvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

7.  De Rechtbank Amsterdam is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of 

verband houden met de Veiling. 

8. De bepalingen in deze Algemene Veilingvoorwaarden laten onverlet de bepalingen in de gebruikersvoorwaarden, 

waaronder de daarin opgenomen exoneratieclausules, die door het Veilinghuis op de Website van toepassing worden 

verklaard. 

9. De Algemene Veilingvoorwaarden kunnen enkel gewijzigd worden bij notariële akte. 



 

 

   

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 huisvestings-

vraagstukken. 

 

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 

verscheidenheid 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 woningcorporaties, ondernemers, DGA’s, maar ook voor verzekerings-maatschappijen, 

overheden en overheidsinstanties.  

 



 

 

   

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 31-33 

9723 AS Groningen 

T 088-432 48 90 

E bedrijfshuisvesting.groningen@mvgm.nl 

 

 Maastricht: 

Hoge Barakken 2 

6221 CM 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 
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