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Online  executieveiling,  13  december  2018  vanaf  14:30  uur

De Kolk  91 8255  PD Swifterbant

Object

Inleidíng

asQ)

Bezíchtiging De mogelijkheid  wordt  onderzocht,  als een en ander  duidelijk  is dan  wordt  dit

vermeld  op de website:  www.boq-auctions.com,  www.veilinqnotaris.nl  of neem
contact  op met:

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

Makelaarskantoor

Sloterwijk  & Heinen  Makelaars

De heer  M. Sloterwijk

Tel 0527  61 02 60

Mb 06 19120256

Email michel@shmakeIaars.nl
De heer  B. Heinen

Mb 0619120259

Email bas@shmakelaars.nl

Notariskantoor

RoX  Legal  B.V.

De heer  R.J.M.  van Heeswijk
Tel fü0-2001700

Email rogier.vanheeswijk@roxIegal.nl

Dit dossier  is in behandeling  bij:

Mevrouw  B. Gerrissen-Prins
Tel 010-20017'10

Email birgitte.gerrissen@roxIegal.nl

Deze víijblijvende  infoímaíie  is met de gíootst  mogelijke  zongvuldigheid  samengesteld.  Vüüí  de juistheid  van de infoímaíie  kan door  Sloíerwijk  & Heinen  Makelaaís  echíer  geen

aansprakelijkheid  woíden  aanvaaíd,  noch kan aan de vermelde  infoímatie  enig íechtwoíden  oníleend.  Deze infoímaíie  is niet  bedüeld  als aanbod.  Dooraanvaaíding  van de veímelde

condities of heí uiíbrengen  Van een daarvan afwijkend aanbüd  woíden  onze opdrachtgeveís  en Wlí niet gebonden,  üok niet toí  het  doen  van een aanbod.  Een oveíeenkomit  komí

slechts tot stand door kenniigeving van een in alle opzichten en deföafüe  ook  üP ondeígeschikte  puníen  met  een aanbod  oveíeenkomende  aanvaaföing.
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Veilinggegevens

Veilíng Openbare  veiling  ('executoriale  Verkoping,  ex art. 3:268  BW')

De openbare  veiling  vindt  plaats  op donderdag  13 december  2018,  's middags

vanaf  14.30  uur, online  (bij inzet  en afslag)  via www:dq-auctions.com,  ten

overstaand één van de notarissen verbonden aar5F%X  Legal B.V.

Op de veiling  (en onderhandse  biedingen)  zijg'9fö  toepassing  de Algemene

Voorwaarden  Voor  Executieverkopen  201'AWE201  7"), de Algemene

veilingvoorwaarden met i(nete(crnOentcbeieDdtleQr!40:a5a(r"AdeWnI201 5") en bijzondereveilínavoorwaarden  wel  opvraagbaar  zijn bij de notaris

Onderhands  bíeden Potentiële kopers kunnen e@ri onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen.

veilingnotaris te wo4hn gericht (RoX Legal B.V. t.a.v. mr. R.J.M. van Heeswijk,
Weena 220 te F%jtérdam (30"12 NJ), of per email:
roqier.vanhe ijk@roxleqal.nl)

Gebruik-.5%.'rvoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op:

ingen  zullen  worden  behandeld  overeenkomstig  het  bepaalde  in artikel

1:268 BW, zonder  dat  de executant  gehouden  is op een bieding  in te gaan.

Inzetpremie

Gunníng

De inzetpremie  (plok)  voor  het  Registergoed  bedraagt  1 % van  de koopsom  en
wordt  in rekeníng  gebracht  bij de koper.  Lees  verder  de op de veiling  van
toepassing  zijnde  veilingvoorwaarden  voor  de exacte  regeling.

De verkoper  behoudt  zich  het  recht  voor  het  geveilde  object  niet  te

gunnen  of zich  omtrent  het  al of niet  gunnen  te beraden.  De termijn  van beraad

eindigt  per  het moment  dat  de verkoper  zich al dan niet  voorwaardelijk  omtrent
de gunning  heeft  uitgesproken.

Veilingkosten De veilingkosten  inclusief  BTl/V zullen  voor  zover  mogelijk  worden  gespecificeerd

in het  kostenoverzicht  dat  zal worden  gepubliceerd  op www.boq-auctions.com  en
www.veiIingnotaris.nl.

0verdrachtsbeIastíng Ter  zake  van de verkrijging  van het  verkochte  zal door  koper  6 %
overdrachtsbeIasting  verschuldigd  zijn.

Garantíes 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.

Bijlagen Kadastrale  kaart

Kadastraal  bericht  object

Deze vnjblijvende  infoímatie  is met  de gíootst  müqelijke  zoyvuldigheid  samengeiíeld.  Vooí  de juistheid  van de infüímatie  kan door  Sloíerwijk  & Heinen  Makelaaís  echíer  geen

aansprakelijkheid  woföen  aanvaaíd,  nüch  kan aan de veímelde  infoím;iíie  enig íecht  wüíden  oníleend.  Deze infoímaíie  is niet  bedoeld  ;ils aanbod.  DOOÏ aanvaaíding  van de veímelde

condities  of  het  uiíbíengen  van een daarvan  afwijkend  aanbüd  woíden  onze opdrachtgeveís  en wij niet  gebonden,  ook niet  íoí  het  doen  van een aanbod.  Een üveíeenkomst  komí
slechts  íotsíand  door  kenniigeving  van een in alle opzichten  en deíhafüe  ook  op ondeígeschikíe  punten  meí  een aanbod  oveíeenkomende  aanva;iíding.
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Objectgegevens

Omschríjvíng

Huurgegevens

Huurgegevens

Het  complex  aan De Kolk  bestaande  uit twee  bouwlagen  met  diverse  kantoren,

showroom  en magazijnen,  op een  perceel  van  29.950  m2 (2 ha 99 a 50 ca)

Bouwjaar  is omstreeks  1993  en uitbouw  in 2005.  Er zijn ca. 24 parkeerplaatsen

Het object is thans in verhuurde staat (twee JQfü'ders). De akte van
hypotheekstelling op grond waarvan de 4u-toria1e verkoop plaatsvindt, bevat
het huurbeding als bedoeld in artikel 3;4$  van het Burgerlijk Wetboek. Op
verzoek  van de executant  wordt  het  Fbeding  ingeroepen  tegen  alle

bekende  en onbekende  zakelijke  6eríhuurders  en/of  gebruikers  waarvan

casu quo van wie de namen ni@t Inen  worden achterhaald. Het inroepen
van het  huurbeding  ten aanzíqg  de zakelijke  huurders  geschiedt  middels

het uitbrengen  van een deupaardersexploit,  in welke  exploit  tevens  de

ontruiming wordt aange1@d.  De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt
voor rekening en risic@=, n de Koper. De uitoefening van de in artikel 3:264
BW vermelde bevqddheid  wordt aan de Koper overgelaten.

o

Huurder @X lngangsdatum:01-09-2013Ingangsdatum:  01-09-2013
Termijn:  10 jaar  (+5  jaar)

Opzegtermijn:  4 jaar

Expiratiedatum:  31-08-2022

Huurprijs  20'18:  € 146.693,76  excl. btw  per  jaar

Showroom  (ca. 774  m2v.v.o.) met  loods,  ondergrond,
erf  en bijgelegen  grond.

Huurder

Gehuurde

Ingangsdatum:  01-0aí-2015

Termijn:  10 jaar  (+ 5 jaar)
Opzegtermijn:  1 jaar

Expiratiedatum:  31-12-2024

Huurprijs  2018:  € 48.141,36  excl.  btw  per  jaar

Kantoor  -  en magazijnruimte  hal E en F, afmetingen
niet  bekend.

Totale  huurinkomsten  2018

(conform  huurfacturen  oktober  2018)
Totale  afmeting  (v.v.o.  volgens  NEN
rapportag_e)

€ 194.835,12 44.734  m" v.v.o.

Locatíe het  object  is gelegen  op een  goede  zichtlocatie  op het  kleinschalige
bedrijventerrein  van Swifterbant  en goed  zichtbaar  vanaf  de drukke

Dronterringweg  met  goede  ontsluiting  naar  de rijksweg  A6.

Kadastrale  gegevens Gemeente:  Dronten,  sectie:  G, nummer:  1337.  Het  betreft  hier  De Kolk  91 en

in de akte  (Hyp4  2688  nr í 83)  wordt  nog gesproken  over  De Kolk  85-91.  De

akte  kan door  het  Kadaster  niet  aangepast  worden.  Kadastrale  kaart  geeft  het
juiste  huisnummer  weer.

Deze  wijblijvende  mfoímaíie  is met  de yoütst  mogelijke  zoígvuldigheid  samengeiteld.  Vüoí  de juistheid  van  de infoímatie  kan  dooï  Slotemijk  & Heinen  Makelaars  echteí  geen

aansprakelijkheid  woíden  a;invaaíd,  nüch  kan  a.in  de vemielde  infoímatie  enig  íecht  woíden  ontleend.  Deze  infoímaíie  is nieí  bedoeld  als aanbod.  Düoí  aanvaaíding  van  de veímelde

condities  of  het  uiíbíengen  van  een  daarvan  afwijkend  aanbod  woíden  onze  opdrachtgeveís  en wij  niet  gebonden,  üok  niet  tüí  het  doen  van  een  aanbüd.  Een oveíee  nkomst  komt

slechts  toí  stand  dooí  kenniigeving  van  een  in alle  opzichten  en  deíhafüe  üok  op ondeígeschikke  punten  met  een  aanbüd  üveíeenkomende  aanvaarding.
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Bereíkbaarheid Zeer  goed  en object  is gelegen  op zichtlocatie.

Oppervlakte

Voorzieningen

Conform  NEN  2580

De bruto  vloeroppervlakte  bedraagt  in totaal  ca:  15.017  m2
De verhuurbare  vloeroppervlakte  bedraagt  in totaal  ca.: 14.734  m2.

Kantoorruimte  bedraagt:  350  m2
Bedrijfsruimte  bedraagt:  1.419  m2
Sanitair/keuken  bedraagt:  'l 57 m2 -"P
Opslagruimte  bedraagt:  12.455  m2 .<rP a
Horizontaal verkeer bedraagt: 353 m2 @a

,"b
Voorzieningen  welke  aanwezig  zijn  en,eíphalve bij het  object  behoren.

:4goIaeaddedreOnCIkifSt;; 0S,'l,-
- diverse  overheaddeuren;  ,'

Bouwjaar

Milíeu

Ondergrondse  tank

Dataroom

Bouwjaar  is omstreeks  IGQ  en uitbouw  in 2005.

Er is geen mi1ieuondeB8èk uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen
asbestinventarisati4  laten voeren. Gezien het bouwjaar van het verkochte is
niet  uit  te sluitep  6)at er  mogelijk  wel  asbesthoudende  materialen  zijn  verwerkt.

Alle  in verbarö.daarmede  voorzienbare  of  te verwachten  tekortkomingen

komen volJ)Rjvoor  risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele
aanspra3è1ijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Vo  "íover  aan  verkoper  bekend  is/zijn  in het  object  geen  ondergrondse

s) voor  het  opslaan  van  miIieuonvriendeIijke  (vloei)stoffen  aanwezig.

Voor  deze  veiling  wordt  gebruik  gemaakt  van  een  openbare  digitale  dataroom

en van  een  besloten  digitale  dataroom.  De toegang  tot  de besloten  digitale

dataroom  kan  op aanwaag  worden  verstrekt.  Teneinde  toegang  te verkrijgen

tot  de besloten  digitale  dataroom  dient  een  gegadigde  de volgende  gegevens

te overleggen:  naam  en adres  organisatie,  contactperso(o)n(en)

emailadres(sen),  telefoonnummer(s),  kopie  uittreksel  Kamer  van  Koophandel.

In de dataroom  zijn  de  volgende  documenten  opvraagbaar:

- bouwtechnische  inspectie;

- bodemrapport  d.d.  16  juli  2016;

- huurcontracten;

- huurnota's;

- kadastrale  gegevens;

- oppervlakte  bepaling,  conform  NEN2580,  Meetcertificaat  A.

Bestemming Bestemmingsplan  Bedrijventerreinen,  plandeel  Swifterbant.  Bestemming  is

Bedrijven,  huidige  gebruik  is voor  zover  bekend  bij Verkoper  toegestaan.

Bijzonderheden - Verkoper  beschikt  niet  over  een  energieprestatiecertificaat  of  een  daaraan

gelijkwaardig  document  als bedoeld  in de Regeling  energieprestatie  gebouwen

en zal  daar  ook  voorafgaand  aan  de levering  niet  over  beschikken.  Koper

aanvaardt  dit  gegeven  en maakt  geen  aanspraak  op verstrekking  van  één  van

voornoemde  documenten.

- Koper  dient  zich  zelf  er  van  te vergewissen  dat  het  verkochte  (inclusief

installaties)  beschikt  over  de normale  en door  koper  specifiek  gewenste

eigenschappen.  Verkoper  staat  er  niet  voor  in dat  het  verkochte  (inclusief

Deze  víijblijvende  infoímatie  is met  de grootst  mogepjke  zoígvuldigheid  iamengesíeld.  Vööï  de juistheid  van  de informaíie  kan  doüí  Slüteijk  & Heinen  Makelaaís  echteí  geen

a;inspíakelijkheid  woíden  aanvaaíd,  nüch  kan  aan  de veímelde  informatie  enig  íechí  woföen  ontleend.  Deze  ifüoímaíie  is niet  bedoeld  als aanbod.  Door  aanvaaíding  van  de veímelde

condities  of  het  uiíbíengen  van een  daarvan  abijkend  aanbod  woföen  onze  üpdíachtgeveís  en wij  niet  gebünden,  ook  nieí  tot  het  doen  van  een  aanbod.  Een oveíeenkomst  komí

slechts  tot  stand  doür  kenniigeving  van  een  in alle  üpzichten  en deíhafüe  ook  op ondeígeschikte  punten  met  een  aanbod  oveíeenkomende  aanvaarding.
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installaties)  bij de eigendomsoverdracht  de feitelijke  eigenschappen  za

bezitten  die voor  het  normale  c.q. het door  koper  specifieke  beoogde  gebruik

nodig  zijn.  Elk risico  dat  dit gebruik  niet  mogelijk  of toegestaan  zal zijn,  is voor

rekening  van de koper.  Koper  dient  genoegzaam  bekend  zijn met  de staat  van
het verkochte,  de zich  daarop  bevindende  opstallen  alsmede  de fundering

daarvan.  Koper  zal verkoper  niet  aanspreken  voor  eventuele  aan het

verkochte  (inclusief  installaties)  geconstateerde  of te constateren  (verborgen)

(technische)  gebreken  en tekortkomingen,  door  welly  oorzaak  ook  ontstaan.

De foto's van binnen geven een beeld vasQi:ueatsi :Xbn plaatse en zi3ngenomen  in november  2017.  De huidige  afwijken  van de fotoas,

verkoper geeft geen enkele garantie en aa4öt  geen enkele
aansprakelijkheid.

De akte van hypotheekstelling op gleídwOealadrvan de executoriale verkoopplaatsvindt, bevat het hVuaunrbdeedeinX!$utant in artikel 3:264 van het BurgerlijkWetboek.  Op verzoek  wordt  het  huurbeding  ingeroepen

tegen alle bekende en onbeJqNe  zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers
waarvan casu quo van wieJe  namen niet kunnen worden achterhaald. Het
inroepen  van het  huurbqëg  ten aanzien  van  de zakelijke  huurders  geschiedt

middels het uitbrengeB,  een deurwaardersexpIoit, in welk exploit tevens de

ontruiming wordt algezegd. Of tot ontruiming kan worden overgegaan is
afhankelijk van verkrilgen  ontruimingsvonnis. Executant zal voor de
veilingdatum,dn  kort geding tegen de huurders van De Kolk 9a1 te Swifterbant
voeren. In(;lièb'le vordering tot ontruiming wordt toegewezen, kan de Koper
het kort .4garng vonnis ten uitvoer leggen. De uitoefening van de bevoegdheid

rekening  en risico  van de Koper.  Indien  er een afwijzend  vonnis

in kJt  geding volgt, betekent dat dat er geen titel is om de desbetreffende
huurders  te ontruimen.  Zodra  de uitkomst  van het kort  geding  tegen  de

uurders  van De Kolk  91 te Swifterbant  bekend  is, zal dat  gepubliceerd

Deelname

o

Om deel  te nemen  aan  deze  veiling  dient  u zich  voor  de veiling  te registreren.
Voor  het  indienen  van onderhandse  biedingen  is registratie  niet  nodig.

Voor  het  registreren  dient  u eerst  een  account  aan  te maken  op de website

www.bog-auctions.com.  Om uw registratie  volledig  te maken,  dient  u een

registratieverklaring  in te vullen  en uw handtekening  te laten  legaliseren  door
een notaris.

Op deze  wijze  wordt  u/uw  organisatie  gekoppeld  aan het  door  u aangemaakte
account.

Deze  legalisatie  kan door  alle notarissen  in Nederland  worden  gedaan,  tegen

een vergoeding.  Op https://www.bog-auctions.com/news/index/181  krijgt  u een

overzicht  met  notarissen  waar  u zich  gratis  kunt  laten  legaliseren  voor  dit

platform.  Indien  u zich  voor  een ander  online  verkoopproces  via BOG  Auctions
reeds  heeft  geregistreerd,  dan  hoeft  dit niet  nogmaals.

Deze vrljblijvende infoímaíie  ii met de gíootst  mügeliike  zoígvuldigheid  samengesíeld. Voüí  de juistheid van de infoímaíie  kan door Sloíemijk & Heinen Makelaars echteí  geen

aansprakelijkheid  woíden  aanvaaíd,  noch  kan  aan  de veímelde  infomatie  enig  íecht  woíden  ontleend.  Deze  infoímaíie  is niet  bedoeld  ali  aanbod.  Dü(lï  aanvaaíding  van  de veímelde

condities  of  heí  uitbrengen  van  een  daarvan  afwijkend  aanbüd  wüföen  ünze  opdrachtgeveís  en wij  niet  gebonden,  ook  niet  tot  het  düen  van  een  aanbod.  Een  oveíee  nkümsí  komt

slechti  tüt  stand  düür  kennisgeving  van  een  in alle  opzichten  en deíhafüe  ook  op  ondergeschikíe  puníen  met  een  aanbod  oveíeenkomende  aanvaaíding.
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Foto's
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Deze vrilblijvende infüímaíie is met de gíootst mogelijke zongvuldigheid samengesteld. Vüoí de juistheid van de infoímatie kan düoí Sloterwijk & Heinen Makelaaís echíeí geen
aansprakelijkheid  woíden  aanvaaíd,  noch kan aan de vemielde  infoímatie  enig  íecht  woíden  omleend. Deze infüímaíie  is niet  bedoeld als aanbüd.  D(löï  aanvaaíding  van de veímelde

cündities  of het uiífüengen van een daarvan afwijkend aanbod woíden onze opdrachtgeveís en wil niet gebünden, oük nieí tot het doen van een aanbod. Een üveíeenkomst kümí
slechts  tot  stand  door  kennisgeving  van een in alle opzichten  en deíhalve  üok  op ondeígeschikte  punten  met een aanbod oveíeenkomende  aanvaarding.
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De foto's  van  binnen  geven  een  beeld  van  de situatie  ter  plaatse  en zijn  genomen  in november  2017.  De huidige  situatie kan

afwijken  van  de foto"s,  verküper  geefk  geen  enkele  garantie  en aanvaardt  geen  enkele  aansprakelijkheid.

Deze vrljblijvende  infüímaíie  is met  de gíootst  mogelijke  zoígvuldigheid  samengesíeld.  Voüí  de juistheid  van de infoímaíie  kan dooí  Sloíemijk  & Heinen  Makelaaíi  echíeí  geen

aanspíakelijkheid  woíden  aanvaaíd,  noch kan aan de vemielde  infomiatie  enig íecht  woíden  ontleend.  Deze infoímaíie  is niet  bedüeld  als aanbüd.  Düüí  aanvaaíding  van de veímelde

condities  of  heí  uiíbíengen  van een daarvan  afwijkend  aanbüd  woföen  onze opdrachtgeveís  en vii} niet  gebünden,  oük nieí  tüí  het  doen  van een aanbod.  Een üvereenkomst  komt

slechti  íoí  síand  dooí  kennisgeving  van een in alle opzichten  en deíhafüe  ook  üp ondeígeschikte  punten  met  een aanbod  oveíeenkomende  aanvaaföing.
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Kadastrale  kaart  1337
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Deze vSjblijvende infoímaíie  is met de gíootst  mügelijke  zorgvuldigheid samengesteld. Vooí  de juistheid van de infoïmaíie kan door Sloíerwijk & Heinen Makelaaís echíer geen
aanipíakelijkheid  wüíden  aanvaaíd,  noch  kan aan de vemielde  informatie  enig  íecht  woföen  ontleend.  Deze infoímatie  is nieí  bedüeld  als aanbod.  Door  aanvaaföing  van de veímelde

condities  of  het  uiíbíengen  van een daarvan  afwijkend  aanbod  woföen  ünze üpdrachtgeveís  en wij niet  gebünden,  ook  niet  íot  het  doen  van een aanbüd.  Een üveíeenkomít  komí

slechti  tot  síand  dooí  kenniigeving  van een in alle opzichten  en deíhafüe  ook  op ondeígeschikte  puníen  meí  een aanbod  oveíeenkomende  aanvaaföing.
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Afkornstlg  ult  stu

Naam gerechtigde

údres De Donge  2

8253  PT DRONÏEN

Ï  Eigendom  (recht  van)

k Hyp4  2688/1B3  lelystad Inge

statutalre  zetel DRONÏEN

KvK-nummer  39087063  (Bron:  HandelsregisteQ

Deze wijblijvende  infoímaíie  is met de gíoots-í mogelijke zoígvuldigheid  samengesteld.  Vooí de luistheid  van de iníoímaiie  kan door Sloíemijk  & Heinen Makelaars echíeí  geen
aanspnkepjkheid  wüíden  aanvaaíd, noch kan aan de vemíelde  infoímatie  enig íecht  woíden onüeend.  Deze infoímatie  is niet bedoeld ali aanbod. Düoí aanvaaíding  van de veímelde

condities of heí uiíbíengen  van een daarvan afwijkend aanbod woíden  onze opdrachtgeveís  en WIJ niet gebünden, ook nieí íot  het düen van een aanbod. Een üveíeenkomií  komt
slechts totstand  doür  kennisgeving van een in alle opzichíen en deföafüe ook op ondeígeschikte  punten met  een aanbod oveíeenkomende  aanvaaföing.
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Disclaimer Makelaarskantoor  Sloterwijk  & Heinen  Makelaars  ("MakeIaarskantoor")  is

door  de Bank  (de "Executant")  aangesteld  als haar  exclusieve  adviseur  ten

aanzien  van de geplande  (executoriale)  verkoop  van het  onroerend  goed
(het  'Vastgoed")  aan De Donge  2 te Dronten  (de "Transactie").  Sloterwijk

Heinen  Makelaars  is door  de Executant  geautoriseerd,  uitsluitend  in de

capaciteit als adviseur van de Executant, omt bn,yeresncshadfefeEnxaeacnut.IannatadnekzOe0p
beknopte samenvatting (de "SamenpvaaíttiiirIegè")eavan het  Vastgoed  geïnteresseerde  "Potentiële  Kopers")  dit met

als enige  doelstelling  om de Potentiële  ers te assisteren  in hun

evaluatie van en nader onderzoek n3è  fiet Vastgoed en de Transactie.
Deze  Samenvatting  behelst  of uitnodiging  van de Executant

en/of  Sloterwijk  & Heinen  het aangaan  van  de Transactie  of

toezegging of aanbeveling gJ  ransactie tot stand te brengen.
Potentiële  Kopers  worder(  b'ès-chouwd  als professionele  investeerders  die

geacht worden voldoeJe, xpertise en ervaring te hebben om de
verschillende  aspecteq  en risico's  van de Transactie  te overzien  en die

noodzakelijk ,32%Tes in te winnen. Alle kosten die Potentieel Kopers maken
in verband  e't de onderzoek  en evaluatie  van de Transactie  zijn voor

rekeni  h  risico  van  die Potentiële  Kopers,  tenzij  anders
overeí  fkomen.

5 Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over  de
:'l"ransactie.  De Samenvatting  is geen  compleet  overzicht  of opsomming  van

alle  informatie  die Potentiële  Kopers  willen  hebben  of nodig  hebben  om te

beslissen  of zij willen  bieden  op het  Vastgoed.  De Executant  en Sloterwijk  &
Heinen  Makelaars  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 "lnformatie")  en eventuele  fouten  op omissies  hierin.

Specifiek  wordt  er door  de Executant  en/of  Sloterwijk  & Heinen  Makelaars

geen  verklaring  of garantie  gegeven  inzake  de haalbaarheid  of redelijkheid

van enige  in de Informatie  opgenomen  projectie,  targets,  schatting,

vooruitzichten  of financiële  gegevens.  Elke  Potentiële  Koper  zal

onafhankelijk  het  Vastgoed,  de Transactie  en de Informatie  moeten

onderzoeken  en evalueren.  Noch  de Executant,  noch  Sloterwijk  & Heinen
Makelaars  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.

Sloterwijk  & Heinen  Makelaars  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.

Deze vnjblijvende míoímatie  ii met de gíootst  mogeliike zoígvuldigheid  iamengesteld. Vooí  de juiíheid  van  de infoímatie  kan doüí  Slotemijk & Heinen  Makelaaís  echter  geen

aansprakelijkheid  woíden  aanvaafö,  noch  kan  aan  de vermelde  infoímatie  enig  íecht  wüföen  ontleend.  Deze  infoímatie  is niet  bedoeld  als aanbod.  Door  aanvaaíding  van  de veímelde

condities  of  het  uitbrengen  van  een  daanan  afwijkend  aanbod  woföen  onze  üpdrachtgeveís  en wij  niet  gebonden,  ook  niet  toí  het  düen  van  een  aanbod.  Een oveíeenkomst  komí

slechts  íotsíand  door  kenniigeving  van  een  in alle  üpzichten  en deíhafüe  ook  op ondeígeschikte  puníen  met  een  aanbod  oveíeenkomende  aanvaaíding.
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