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EXECUTORIALE VEILING  FIGEEhal II 

Haarlem SAMENVATTING 

 Executoriale verkoping (ex art. 3:268 BW jo. art. 3:254 BW) op 16 november 

2017 om 12.00 uur  start de online veiling, via BOG Auctions, https://www.bog-

auctions.com/auction/index/4753 ten overstaan van mr. I.M.B. Balvert of één 

van de notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann N.V. 

Het object FIGEEhal II, Hendrik Figeeweg 1, 2031 BJ Haarlem 

  

 

Omschrijving  
De Figeehal in Haarlem is een toonaangevend industrieel monument waaraan sinds de 
bouw in 1927 feitelijk niets is veranderd. De krachtige en sobere vorm is nog steeds een 
landmark aan het Spaarne in Haarlem. Zowel de architectuur als de bouw hebben de 
tand des tijds moeiteloos doorstaan. De Figeehal gaat een tweede nieuw leven tegemoet 
als onderkomen voor toonaangevende bedrijven. Nu als FIGEEhal2.  

Het exclusieve bedrijfsverzamelcomplex heeft aan de voorzijde reeds verkochte moderne 

individuele bedrijfsunits waarin diverse bedrijven zijn gevestigd. De eigenlijke fabriekshal 

is ingevuld met bedrijfsruimte, kantoor-/ showroomruimtes en parkeergelegenheid.  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.bog-2Dauctions.com_auction_index_4753&d=DwMGaQ&c=jozbAXBGpZCeJmn-Q9SThA&r=Lsq4X3Ft6xvtZc8MFK-como4hfQvJLj8eYyguY7ew6s&m=Tc7VupJibLs23xm-6unxPhQFaq6jA9WoGMwympL_onc&s=9MgrI6Dffjx24iRdaXo_6GwVpVDHSSC2R3Xnh66xUGw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.bog-2Dauctions.com_auction_index_4753&d=DwMGaQ&c=jozbAXBGpZCeJmn-Q9SThA&r=Lsq4X3Ft6xvtZc8MFK-como4hfQvJLj8eYyguY7ew6s&m=Tc7VupJibLs23xm-6unxPhQFaq6jA9WoGMwympL_onc&s=9MgrI6Dffjx24iRdaXo_6GwVpVDHSSC2R3Xnh66xUGw&e=
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EXECUTORIALE VEILING  FIGEEhal II 

Haarlem SAMENVATTING 

Locatie FIGEEhal2 is markant gelegen aan het Noorder Buiten Spaarne op het industrieterrein 

“Waarderpolder”. Dit bedrijventerrein ligt aan de rand van Haarlem en is het grootste en 

belangrijkste bedrijventerrein van Zuid-Kennemerland. De ligging garandeert naast een 

optimale zichtlocatie en een prachtig uitzicht ook ideale bereikbaarheid.   

Bereikbaarheid 
De Waarderpolder ligt ideaal ten opzichte van de grote steden in de Randstad en 
Schiphol, heeft goede verbindingen, volop parkeergelegenheid en de gezellige 
binnenstad ligt op een paar minuten afstand. De Waarderpolder heeft een NS-station en 
een bustraject. Gelegen direct bij de A-200 en de A-9 en 10 minuten van Amsterdam en 
Schiphol. 
 
 

 
 
Bron: Google maps 
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EXECUTORIALE VEILING  FIGEEhal II 

Haarlem SAMENVATTING 

  

Kadastrale kaart 

 

  

Bouwjaar  1927 verbouwd in 2010 

Opleveringsniveau  In de staat bij de juridische levering 

Eigendomssituatie Vol eigendom 

Kadastrale 

gegevens  

Kadastraal bekend gemeente Haarlem II, Sectie N, complexaanduiding 1558-A, 

appartementsindices 4, 11 t/m 17, 22 t/m 28, 32 t/m 38, 45 t/m 63, 70 t/m 93, 104 

t/m 115 en 119 t/m 125. 

Alsmede kadastraal bekend gemeente Haarlem II, Sectie N, nummer 1819, groot acht 

are vijfenveertig centiare. 
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EXECUTORIALE VEILING  FIGEEhal II 

Haarlem SAMENVATTING 

Eigenaarslasten De WOZ waarde FIGEEhal II 

ADRES 
WOZ (peildatum 
1-1-2016) 

FIGEEhal II € 858.000  

EIGENAARSLASTEN    

Onroerende zaak belasting (2017) % WOZ 0,294600 % 

Waterschapslasten (2017) % WOZ 0,0279 % 

Rioolheffing eigenaar (2017)  € 142,- 

Bron: Vastgoedscanner 

Zakelijke lasten zullen niet tussen verkoper en koper worden verrekend. Eventuele 

achterstanden, met uitzondering van achterstanden in de waterschapslasten, komen niet 

ten laste van de koper 

Bestemming Volgens informatie ingewonnen via www.ruimtelijkeplannen.nl is van toepassing het 

vigerende bestemmingsplan “Bedrijventerrein Waarderpolder”. Het perceel heeft volgens 

de planvoorschriften uit dit bestemmingsplan de bestemming “bedrijventerrein”. De 

maximale bouwhoogte bedraagt 20 meter. Voor verdere informatie wordt verwezen naar 

het vigerende bestemmingsplan.     

Overdrachts-

belasting 

Ter zake van de levering van het registergoed is overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij 

het uitbrengen van een bieding is overdrachtsbelasting niet in het bod begrepen. Voor 

nadere informatie over belastingen en kosten zie artikel 10 van de Bijzondere 

Veilingvoorwaarden. 

Overig 

 

 

 

 

Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen 

asbestinventarisatie uit laten voeren. Aan verkoper is niet bekend dat in de opstallen van 

het verkochte asbesthoudende materialen zijn verwerkt.  

Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig 

voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de 

aanwezigheid van enig asbest of milieu verontreiniging kan voortvloeien.  
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EXECUTORIALE VEILING  FIGEEhal II 

Haarlem SAMENVATTING 

Belangrijk bericht Openbare veiling (‘Executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW‘) 

De openbare veiling vindt plaats op 16 november 2017, 12.00 uur start online veiling, 

via BOG Auctions, https://www.bog-auctions.com/auction/index/4753 ten overstaan een 

van de notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann N.V. 

Potentiele kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De 

bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór de datum van openbare veiling, schriftelijk en 

onvoorwaardelijk, via het biedformulier aan de veilingnotaris te worden gericht (CMS 

Derks Star Busmann N.V., t.a.v. mr.  I.M.B. Balvert, Parnassusweg 737, 1077 DG 

Amsterdam, of per e-mail: utrechtnotariaat@cms-dsb.com). Het Biedformulier 

onderhandse biedingen (PDF) is te downloaden via https://www.bog-

auctions.com/auction/index/4753 

Er wordt verwezen naar de algemene veilingvoorwaarden welke opvraagbaar zijn bij de 

notaris en worden gepubliceerd op https://www.bog-auctions.com/auction/index/4753 

En de bijzondere veilingvoorwaarden welke opvraagbaar zijn bij de notaris en worden 

gepubliceerd op https://www.bog-auctions.com/auction/index/4753 

Belangrijke data 

 

 
 
Kijkdagen 

1 november 2017 om 23:59uur: laatst mogelijke tijdstip voor het indienen van een 

onderhandse bieding (schriftelijk en onvoorwaardelijk). 

16 november 2017 om 12.00 uur: start openbare veiling van het registergoed. 

Op de volgende data is het mogelijk om het object te bezichtigen. Bezichtigingen zijn 

uitsluitend mogelijk na aanmelding en op afspraak via onderstaande contactpersonen. 

• woensdag 25 oktober a.s. van 14:00 uur tot 15:30 uur 

• woensdag 8 november a.s. van 14:00 uur tot 15:30 uur. 

Gunning 

 

De verkoper behoudt zicht het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich 

hierover uiterlijk vijf werkdagen na veiling uitspreken. 

Garanties Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 

omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of 

waarvan mededeling achterwege blijft. 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.bog-2Dauctions.com_auction_index_4753&d=DwMGaQ&c=jozbAXBGpZCeJmn-Q9SThA&r=Lsq4X3Ft6xvtZc8MFK-como4hfQvJLj8eYyguY7ew6s&m=Tc7VupJibLs23xm-6unxPhQFaq6jA9WoGMwympL_onc&s=9MgrI6Dffjx24iRdaXo_6GwVpVDHSSC2R3Xnh66xUGw&e=
mailto:utrechtnotariaat@cms-dsb.com
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.bog-2Dauctions.com_auction_index_4753&d=DwMGaQ&c=jozbAXBGpZCeJmn-Q9SThA&r=Lsq4X3Ft6xvtZc8MFK-como4hfQvJLj8eYyguY7ew6s&m=Tc7VupJibLs23xm-6unxPhQFaq6jA9WoGMwympL_onc&s=9MgrI6Dffjx24iRdaXo_6GwVpVDHSSC2R3Xnh66xUGw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.bog-2Dauctions.com_auction_index_4753&d=DwMGaQ&c=jozbAXBGpZCeJmn-Q9SThA&r=Lsq4X3Ft6xvtZc8MFK-como4hfQvJLj8eYyguY7ew6s&m=Tc7VupJibLs23xm-6unxPhQFaq6jA9WoGMwympL_onc&s=9MgrI6Dffjx24iRdaXo_6GwVpVDHSSC2R3Xnh66xUGw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.bog-2Dauctions.com_auction_index_4753&d=DwMGaQ&c=jozbAXBGpZCeJmn-Q9SThA&r=Lsq4X3Ft6xvtZc8MFK-como4hfQvJLj8eYyguY7ew6s&m=Tc7VupJibLs23xm-6unxPhQFaq6jA9WoGMwympL_onc&s=9MgrI6Dffjx24iRdaXo_6GwVpVDHSSC2R3Xnh66xUGw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.bog-2Dauctions.com_auction_index_4753&d=DwMGaQ&c=jozbAXBGpZCeJmn-Q9SThA&r=Lsq4X3Ft6xvtZc8MFK-como4hfQvJLj8eYyguY7ew6s&m=Tc7VupJibLs23xm-6unxPhQFaq6jA9WoGMwympL_onc&s=9MgrI6Dffjx24iRdaXo_6GwVpVDHSSC2R3Xnh66xUGw&e=
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EXECUTORIALE VEILING  FIGEEhal II 

Haarlem SAMENVATTING 

Kadastraal bericht  

 

  

Contact Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of neemt u contact op 

met: 

 CBRE 

Ellen Coule 

T  020 626 26 91 

M 06 11 95 06 27 

ellen.coule@cbre.com 

Wagenhof 

Martijn Hoogstede 

T  023 532 55 33 

M 06 41 22 37 42 

martijn@wagenhof.nl  
 

mailto:martijn@wagenhof.nl
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EXECUTORIALE VEILING  FIGEEhal II 

Haarlem SAMENVATTING 

Disclaimer CBRE B.V. (“CBRE”) is door Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.  (de “Executant”) aangesteld 

als haar exclusieve adviseur ten aanzien van  de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het 

“Vastgoed”) aan de Hendrik Figeeweg, FIGEEhal II, Haarlem  (de “Transactie”).  CBRE is door de Executant 

geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Executant, om namens de Executant deze 

beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde 

partijen (de “Potentiele Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiele Kopers te assisteren in hun 

evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie.  Deze Samenvatting behelst geen 

aanbod of uitnodiging van de Executant en/of CBRE tot het aangaan van de Transactie of toezegging of 

aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen.  Potentiele Kopers worden beschouwd als professionele 

investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en 

risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen.  Elke Potentiele 

Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te 

winnen.  Alle kosten die Potentiele Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie 

zijn voor rekening en risico van die Potentiele Kopers, tenzij anders overeengekomen. 

De Samenvatting is opgesteld om Potentiele Kopers te informeren over de Transactie.  De Samenvatting is geen 

compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiele Kopers willen hebben of nodig hebben om 

te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed.  De Executant en CBRE en hun respectievelijke 

dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige 

aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader 

van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin.  Specifiek wordt 

er door de Executant en/of CBRE geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid 

van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens.  Elke 

Potentiele Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en 

evalueren.  Noch de Executant, noch CBRE hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de 

Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te 

passen die op enig moment mogen blijken. 

CBRE treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Executant en zal derhalve andere 

partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet 

beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie. 

 


