
BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE 
DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD 
VAN EEN NIJVERHEIDSGEBOUW MET 
(CONCIERGE)WONING, ALBERT-I-LAAN 
66 TE VEURNE  

Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden inzake 
de procedure “opbod” voor hogervermeld onroerend goed. 
 
Beschri jving 
 
Op het industrieterrein in Veurne, nabij de E40 Oostende-Calais wordt een kwalitatief 
nijverheidsgebouw van 770m² met een externe Romney loods (150m²) , een inpandig  
3 slpk-appartement (110m²) en een eigen hoogspanningscabine op een 
grondperceel van 2098 m² aangeboden. 
 
Het nijverheidsgebouw bestaat uit een hoofdgebouw met aanbouw omvattende  :  

• Kwalitatieve kantoren (45m²), onthaal en vergaderzaal (65m²) 
• een inpandig 3-slp appartement (110m²), bestaande uit inkom, living (32m²), 

keuken (14m²), 3 slaapkamers van 13m², badkamer (8m²) en berging (16m²) 
• een extra geïsoleerd magazijn (600m²) 
• een externe Romney loods 

 
Het geheel werd door de jaren heen verbouwd en vernieuwd, waardoor de 
woongelegenheid zonder veel problemen gesupprimeerd kan  worden. 
 
De kandidaat-koper van het nijverheidsgebouw verkrijgt het voorkooprecht van het 
combinatielot van de inboedel (veiling 27452) t.e.m. 16/11/2018 12u. 
 
Bezichtiging 
 
De bezichtiging van het onroerend goed zal plaatsvinden nà telefonische afspraak 
via 00/32/471 348 560 indien het zou nodig zijn. 

Afsluit ing der procedure 

De mogelijkheid om biedingen uit te brengen sluit af op 12/11/2018 om 16 uur onder 
voorbehoud van verlenging der termijn wegens herhaald en niet aflatend opbod van 
gegadigden. 
 

 



Vaststell ing hoogste bod 

De mail inzake de vaststelling wat het hoogste bod betreft op het onroerend goed 
onder de hierna vermelde opschortende voorwaarden zal verzonden worden op 
uiterlijk 13/11/2018 tegen 17.00  uur door Troostwijk Real Estate Bvba. 

 
Ingeval vastgesteld wordt dat een kandidaat-koper het hoogste bod heeft uitgebracht 
en dit bod aanvaardbaar lijkt, zal deze binnen de 48 uur een waarborg van 10% van 
de geboden som storten op de derdenrekening van Troostwijk Real Estate Sales 
(TRES), zoals vermeld in de onherroepelijke aankoopoptie. 
 
 
Bindend eenzijdige aankoopoptie 

De kandidaat-koper zal op eerste verzoek van TRES  ten kantore een bindend en 
eenzijdig onherroepelijke aankoopoptie tekenen conform het model dat op de site 
van Troostwijk nv geplaatst werd. 
 

Kosten 

1°) De koper zal een commissie aan Troostwijk Real Estate Sales Bvba betalen van 
5% meert BTW hetzij 6,05% op de eerste schijf van 150.000 eur en 3% meer BTW 
hetzij 3,63 % op het saldo bij boven de 150.000 eur bij het weerhouden van het bod.  
 
2°) De koper zal als forfait voor de kosten van de notariële akte en aanhorigheden 
een percentage betalen t.b.v. ongeveer 13% (groot beschrijf) (omvattend 10,00% 
registratierechten met notariskost) onverminderd zijn recht op eventuele 
abattementen en verminderingen.  
Deze berekening kan bij de notaris aangevraagd worden door de koper. 
 
BIJZONDERHEDEN-OPSCHORTENDE VOORWAARDEN 
 
1. 
De koper verkrijgt de beschikking en het genot over het onroerend goed bij het 
verlijden der notariële akte. 
 
2. Toestand inboedel 
De koper heeft kennis van de toestand van de inhoud van de gebouwen en zal de 
opruimingskosten niet verhalen op de verkopende partij. 
 
3. Acceptatievoorwaarden 



De kandidaat-koper dient voorafgaandelijk, op straffe van nietigheid der uitgebrachte 
bieding, de acceptatievoorwaarden ondertekend te mailen naar 
h.driessen@troostwijk of c.tanghe@troostwijk.be 
 
4. Voorkooprecht 
De kandidaat koper verkrijgt het voorkooprecht op het combinatielot van veiling 
27542, zijnde de totale inboedel van het nijverheidsgebouw. Dit gebeurt aan de 
toepasselijke voorwaarden van veiling 27542.  
De kandidaat koper dient tegen 16/11/2018 ten laatste om 12u per mail te bevestigen 
of hij zijn voorkooprecht uitoefent. De mail dient verzonden te worden naar 
c.tanghe@troostwijk.be of h.driessen@troostwijk.be. Indien dit niet gebeurt, vervalt 
het voorkooprecht van rechtswege na 12u. 
 
5. Juridisch geschil 
In afwijking van de algemene voorwaarden online, zijn de Rechtbanken te Hasselt 
,met uitsluiting van elke andere instantie, bevoegd om te beslissen in geschillen uit 
deze voorwaarden en/of uit de Verkoop voortvloeiende voor zover de verkoop door 
Troostwijk NV te Brussel georganiseerd wordt.  
 


