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Online  executieveiling,  13  december  20'18  vanaf  14:00  uur

De Donge  2, 8253  PT Dronten

Object

Inleidmg

Bezíchtiging  (5)

Contact

B.V.

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

vermeld  op de website:  www.boq-auctions.com.

Voor  aanvullende  informatie  kunt  u terecht  op www.boq-auctions.com,

www.veiIingnotaris.nl  of  neemt  u contact  op met:

Makelaarskantoor

Sloterwijk  & Heinen  Makelaars

De heer  M. Sloterwijk

Tel 0527  61 02 60

Mb 06 19120256

Email michel@shmakelaars.nl
De heer  B. Heinen

Mb 06 19120259

Email bas@shmakelaars.nl

Notariskantoor

RoX  Legal  B.V.

De heer  R.J.M.  van  Heeswijk

Tel  0a10-2001700

Email rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

Dit  dossier  is in behandeling  bij:

Mevrouw  B. Gerrissen-Prins

Tel  0a10-20C)1710

Email birgitte.gerrissen@roxIegal.nl

Deze vrilblijvende Iníoímaíle Is meí de gíooísí mogellike zoyvuldlgheld samengaiíeld. Vooí dü lulsíheld van de míoímaffe kan düoí 5fötem11k & Helnen Makelaaíi eehteí geen
aaniprakeliikheld waíden aanvaai, noch kan ain de veímelde Infoímatle enlg íechí woíden oníleend. Deze iníoímhíle li niet bedoeld als aanbod. D(löí aanvaaífüng van de vaímelde
condlíles of het uRbíengen Víln eeií daarvan afw5kend a»nbod waíden onze opdracliígeveri M W!I nlek gebünden, ook nlek föí het doen van een aanbod. Een oveíeenkomsí kümí
slachbi íütmnd  daaí  kennlsgavlng van  een In alla opzlchíen en deíliafüe  ook op ondeyüichlkíe  pumen matagn a;inbod oveíeenkümende  aanvaaídmg.
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Veilinggegevens

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

Onderhands  bíeden

Inzetpremie

De openbare  veiling  vindt  plaats  op donderdag  13 december  20"18, 's middags

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zij@)o)ön toepassing de Algemene
Voorwaarden  Voor  Executieverkopen  2Q1'AW1  2017'),  de Algemene

veilingvoorwaarden met internetbiedeQrj,Ogí'lffl5aa('r'AdeWnl201 5") en bijzondereveilingvoorwaarden,  welke  (concepj),  opvraagbaar  zijn bij de notaris

en gepubliceerd worden op: .04-auctions.com en op www.veilingnotaris.nl.

Potentiële  kopers  kunnen  eerp?iderhandse  bieding  op het geveilde  uitbrengen.

De bieding dient uiterlijk 141dagen  vóór  datum van openbare  veiling  (uiterlijk  28

november 2018 om 23:j!ap7 schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris
te worden gericht (F3o@ B.V. t.a.v. mr. R.J.M. van Heeswijk, Weena 220 te
Rotterdam (3012 Nd), of per email: rogier.vanheeswijk@roxIegal.nl)

o

Biedingè.n  zullen  worden  behandeld  overeenkomstig  het bepaalde  in artikel

3:iEPBW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

toepassing  zijnde  veilingvoorwaarden  voor  de exacte  regeling.

Gunning 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.

Veilíngkosten De veilingkosten  inclusief  BTW  zullen  voor  zover  mogelijk  worden  gespecificeerd
in het kostenoverzicht  dat zal worden  gepubliceerd  op www.boq-auctlons.com  en
op www.veiIingnotaris.nl.

0verdrachtsbeIastíng Ter  zake  van de verkrijging  van het  verkochte  zal door  koper  6 %
overdrachtsbelasting  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  blijfi.

Bijlagen Kadastrale  kaaí
Kadastraal  bericht  object

[)eze 4111vende Iníoímaíle Is mel de gíooíit  mogel[ke zoígvuldlgheld ianíüngeiíeld. Vooí de lulstheld van de Ifüomiaíle kaií dooí Sloísmllk & Helnen Mokelaaíi echíer geen
aaníprakelllkhald woföen aanvaaíd, noch kan aan de veímelda Inföímaíie enlg rsdík woídan onlleend. Oeze Infomiaíle I! nlüi badoeld als aanbod. Daoí aanvaaídlng van d* veímelde
condltles oí hek ulföíengen van een daahan a%llkend aanbod woíden onze opdkachígeveís en wil nleí gebonden, üok nleí íot het daen van een asnbod. Ëen oveíeenkomst kornt
slechts tot ifünd dooí  kennligevlng van een In alle opzlchíen en deíhafüe  ook op ondengeichlkía puníen  meí  esn  abnbad  oveísenkomende  aanvaardlng.
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Objectgegevens

Omschrijving

Huurgegevens

Huurgegevens

Grote  showroom  op de begane  grond  en verdieping,  bedrijfsruimte  met  kantoor
gelegen  op een perceel  van 5.565  m2, bouwjaar  is 2005. De omgeving  wordt
gekenmerkt  door  diverse  perifere  detaiIhandelsobjecten,  een tankstation,

enkele garagebedriJven en een bedrijfscomplex bestaande uit diverse
kantoor/bedrijfsruimtes.

Het object is thans  in verhuurde  staat  (vier  huqrA»6-). De akte  van
hypotheekstelling  op grond  waarvan  de execp)öíiale  verkoop  plaatsvindt,  bevat

het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264%Th het Burgerlijk Wetboek. Op
verzoek van de executant womt het huliiIbe'ding  ingeroepen tegen alle

ond'èr'íhuurders
J,  v a

bekende  en onbekende  zakelijke  ( en/of  gebruikers  waarvan
casu  quo van wie de namen  niet  achterhaald.  Het  inroepen
van het  huurbeding  ten aanzie(i  &  de zakelijke  huurders  geschiedt  middels
het uitbrengen  van een deurqgèrdersexploit,  in welke  exploit  tevens  de

[)e  aontruiming wordt aangezegd. uitoefening van de bevoegdheid geschiedt

lngangsdatum:01-01-2015
Termijn:  IO jaar  (+5  jaar)
Opzegtermijn:  1 jaar
Expiratiedatum:31-12-2024

lngangsdatum:01-01-2015
Termijn:  IO jaar  (+5  jaar)
Opzegtermijn:  1 jaar
Expiratiedatum:31-12-2024

ehuurde Showroom  met  loods,  ondergrond,  erf  en bijgelegen
grond  exclusief  de twee  kantoren  op de tweede
verdieping  ca. 5.565  m2.

o

Huurder

Gehuurde

Huurder

Ingangsdatum:  01-03-2015
Termijn:  10 jaar  (+ 5 jaar)
Opzegtermijn:  1 jaar
Expiratiedatum:  28-02-2025
Huurprijs  2018:  € 4.935,54  excl. btw per jaar.

Magazijnruimte  op de begane  grond  van ca. 240 m2

Gehuurde

Huurder

Ingangsdatum:  01-11-2013
Termijn:  10 jaar  (+ 5 jaar)
Opzegtermijn:  í jaar
Expiratiedatum:  31-a10-2023
Huurprijs  2ü18:  € 2.575,74  excl. btw per jaar.

Directiekantoor  op de tweede  verdieping  van ca. 45 m2

Ingangsdatum:  üa1-11-2013
Termijn:  IO jaar  (+  5 jaar)
Opzegtermijn:  1 jaar
Expiratiedatum:  31-a10-2023

Huurprijs  20a18: € 4.12i20  excl. btw  per jaar.

Deze vrllblilvende inFormaíle Is meí de gmülí  mügelilke zoígvuldlgheld  samengesíeld. Vooí de lulitheld  van de iníomiaíle  kan dooí Slüíemljk  & Helnen Makslaaíi echíer geen
aansprakelilkheld woföen aanvgafö, noch kan aan de veímeldü föíoímatle  enlg rechk woíden onllaend. Deze Informatle í5 níet bedoald als aanbod. Doaí aanvaafölng van ds vemielde
Condlíles öf het ulíbíengen Van een daarvan aWlkend  aanbod WOíden önzë üpdíacmgeVen en Wlj nlet gebondeni OOk met tot  hët dOen Van een äanbOd. Eän oveíeenkomit  kömF
dechki koítand  düor kannfügevlng van een In alle opzlchíen en deföafüo ook op ondengeschikíe punten meí een aanbod oveíeenkümende aanvaaíding.
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Kantoorruimte  op de tweede  verdieping  van ca. 68 ml'

Totaíe  huurinkomsten  2018
(conform  huurfacturen  oktober  2018)

Totale  afmeting  (v.v.o.  volgens  NEN
rapportage)

€ 112.811,06 3.322  m2

Locatie

Kadastrale  gegevens

Bereikbaarheid

Oppervlakte

Voorzieningen

Bouwjaar

het object is gelegen op een goede zichtlocatie 6o»íqdrutkbkeedrijventerrein"Business  Zone Delta"  en goed  zichtbaar  vanaj,  Drontemngweg.

Gemeente:  Dronten.  sectie:  K. nummer:  "leB.

Zeer goed en object is gelegen op zWlócatie.

Kantoorruimtebbeeddrraaaasgt,'1'28'25m2Bedrijfsruimte  m2

Sanitair/keuke7n3b;Pagt 5123 m2Opslagruimte  

Horizontaal BAeer 138 m2
VoorzierQièn welke aanwezig zijn en derhalve bij het object behoren.

lift;

I(go»'erhigeeandpdaerukreerpIaatsen

Ca. 2005.

Mílieu Er is geen milieuonderzoek  uitgevoerd  door  verkoper.  Verkoper  heeft  geen
asbestinventarisatie  uit laten  voeren.  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 asbest  kan voortvloeien.

Ondergrondse  tank Voor  zover  aan verkoper  bekend  is/zijn  in het object  geen  ondergrondse
tank(s)  voor  het opslaan  van milieuonwiendelijke  (vloei)stoffen  aanwezig.

Dataroom 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 aanvraag  worden  verstrekt.  Teneinde  toegang  te verkríjgen
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 Küophandel.
In de dataroom  zijn de volgende  documenten  opvraagbaar:
- bouwtechnische  inspectie;
- bodemrapport  d.d. 16 juli  2016;
- oppervíakte  bepaling,  conform  NEN2580,  Meetcertificaat  A.
- huurcontracten
- huurnota's
- kadastrale  gegevens.

Deze wllblllvende Infoímaíie Is mel de gíaotit niogülllke zoyvuldlghald samengfüeld. Voaí de lulsföeld Van de Infoímatle kan doaí 51oíem11k & llelnen Makelaari echíeí geen
aansprakelllkheld worden aanvaam, nach kan aan de veímelde Infoímaíle onlg íechí íwden oníleend. Dtze InFormaíle li nlst bedoeld ali aanbod. Düüí apnvaaídlng van da veímelde
coïdfües aF heí ulíbíenggn van een daarvan a!llkend aanbüd wxden onze opdracMgevers en wil niek gebonden, eok nlel koí het doen van een aanbod. Een oveíeenkomsí komí
slechls  íoí  skand dooí  kennligevlng  van een in alle opzlchíen en dethafüe  ookop ondeígeschlkte  pumen meí  een aanbod oveíeenkomende  aanvaaídlng.
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Bijzonderheden - Verkoper  beschikt  niet  over  een energieprestatieceíificaat  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.

Deelname

verkoopproces

eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in d!hr;'t verkochte (inclusief
installaties) bij de eigendomsoverdracht de f@'(Nijke  eigenschappen zal

bezitten die voor het normale c.q. het doo(;'0iper specifieke beoogde gebruik
nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik ni$$gelijk  of toegestaan zal ziln, is voor

dient g48egzaam
het verkochte, de zich daarop bev(@nde  opstallen alsmede de fundering
rekening  van  de koper.  Koper  bekend  zijn  met  de staat  van

daarvan.  Koper  zal  verkoper  nipt'áänspreken  voor  eventuele  aan  het

verkochte (inclusíef installatie0't)econstateerde of te constateren (verborgen)
(technische) gebreken en teHkortkomingen,  door welke oorzaak ook ontstaan.

De foto's vannObVinenmebnegr,%e]1 een beeld van de situatie ter plaatse en zijngenomen  in  7. De huidige  situatie  kan afwijken  van  de fotoas,

verkoper  geeft  gee)g'eókele  garantie  en aanvaardt  geen  enkele

aansprakelijkhei

De akte y0%potheekstelling op grond waarvan de executoriale verkoop
bevatplaatsv;n,dt,  het  huurbeding  als bedoeld  in artikel  3:264  van  het  Burgerlijk

Wetboè1«.  Op  verzoek  van  de executant  wordt  het  huurbeding  ingeroepen

tegBí'Palle bekende en onbekende zakelijke (onder)huurders en/ofgebruikers
qarvan  casu  quo  van  wie  de namen  niet  kunnen  worden  achterhaald.  Het

Qhroepen  van  het  huurbeding  ten aanzien  van  de  zakelijke  huurders  geschiedt

middels  het  uitbrengen  van  een  deurwaardersexploit,  in welk  exploit  tevens  de

ontruiming  wordt  aangezegd.  Of  tot  ontruiming  kan worden  overgegaan  is

afhankelijk  van  een  te verkrijgen  ontruimingsvonnis.  Executant  zal voor  de

veilingdatum  een  kort  geding  tegen  de  huurders  van De Donge  2 te Dronten

voeren.  Indien  de vordering  tot  ontruiming  wordt  toegewezen,  kan  de Koper

het kort  geding  vonnis  ten  uitvoer  leggen.  De uitoefening  van  de bevoegdheid

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

in kort  geding  volgt,  betekent  dat  dat  er  geen  titel  is om de desbetreffende

huidige  huurders  te ontruimen.  Zodra  de uitkomst  van  het  kort  geding  tegen  de

huurders  van De Donge  2 te Dronten  bekend  is, zal dat  gepubliceerd  worden.

Huurbeding

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

registratieverkIaring  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.

üeze vSjblqvende In%miaíle Is mel de grootsí mogelllke zoyvuldlgheld samengesteld. VO(lí de lulstheid van de Infoímaíle kan dooí Sloíerwljk & Heinen Makelaaís echíeí geün
aansprikelllkheid wüíden aanvaaíd, noch kan aan de veímelde Iníoímaíle emg recht woíden üníleend. Deze Infomiatle Is nleí bedoeld als aanbüd. Doüí aanvaaídlng van de veímelde
canditles oí hsí ullbrangen van een daarvan afw0keïd aanbüd woíden onze opdíachkgeveís en wll nlel gebonden, ook nleí íat hel doen van ean aanbod. Ëen oveíeenkomsí kümí
slechts  íükiíand  doüí  kennligevlng  van een In alle epzlcMen  an dgíhafüe  üük  op ondeígeschikte  puníen  meí  een aanbod oveíeenkümende  aanvaamlng.
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Deze wljbliivende Iníoímaíle Is meí de gíooíit mogell)ke zoígvuldlglvld iürnengeslald. Vooí de lulstheld van de iníoírnahe kan door Sloíemjk & Heinen Makelaaís echíeí geen
aanSprakel0kheld WOíden aanvaam, nOCh kan aan de wímelde Iníoímaííe en19 íeChí íVOídan (l nllaend. D ezë Inraímaílë Is nleí bedöëld alS aanbod. [)(l(lí aanvaafölng Van de veímeklë
condiíleg oí heí ulíbíengen van een daarvan aöilkend abnbad waídün ünïe opdrachtgevers en W!l nlet gabonden, ook nlet tot heí doen van een aanbod. Een oveíeenkomit komt
slechti  íotsfönd  door  kennlsgevlng  van een In alle opzlchíen en deíhafüe  ook op ondengeschikíe puííten  mgkeen  aanbüd  üveíeenkümendg  aanvaaföing.
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De foto's  van binnen geven een beeld van de situatie  ter plaatse  en zijn genomen  in november  2fü  7.
De huidige  situatie kan afwijken  van de foto's,  verkoper  geeft  geen enkele  garantie  en aanvaardt  geen
enkele  aansprakelijkheid.

Deze vrllblijvende InFoímiíie Is meí de qíootst rnogellike zo@vuldlglíekl shmengeiíeld. Vooí de lulstheid van de infoímaíie kan düoí Sloíemllk & Helnen Makelaaís eehíer geen
aaniprakelllkheld woíden aanvaaíd, noch kan aan de vermelde Informatle enlg rechí woíden onlleond. Oeza Ifüwnmki Is nlat bedtvild bls aanbüd. Dooíbanvaaídlng van de veímelde
candlílei of het ultbíengen van aen daarvan akljkend aïnbod waíden onzü opdrachtgevers en WU nleí gebonden, oak nlet toí het doen van een aanbad. Een oveíeenkomit konnt
slechts  tok ifönd  doür  kennligevlng  van een In alle opzlcliíen  en deíhafüs  ook ap ondsngeschlkíe  puníen  meí  een aanbod ovpíaenkümende  aanvaamlng.
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Kadastrale  kaart  1823

'2>

0

lJfüafüil  K.Ïdúniíalí Kud U'H I(llí)lelllly.  ffi

nO+flËll

Oeze wllblllvende In%ímaíle Is meí de gíooíst mogelilke zbyvuldlgheld samengeiíeld. Vö(lí de lulitheld van de Inföí+íaue kan dooí Slolerhllk & Heföen Makelaati echíer qeen
aansprakelllkhíld women aanvaam, noch kan aan de veímelde Infomíaíls enlg rechtwoíden oníleand. Deze Infoímbíle Is nleí bedosld äll aanbod. Dööí aanvaamlng Valn dg vemíelde
condllles of het ulíbíengen van een daarvan affillkend aanbod woíden onïe optkachígevers en wll niet gebondeni ook nlet íot heí doen van een aanbod. Een üveíeenkomií komí
slechti  íoístand  doüí  kennlígeving  van een In alle opzldiíen  en deíhafüe  ook  üp ondengeschlkle  punlen  meíeen  aanbod  oveíeenkomende  aanvaafölng.
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(Kadastraal  bericlit  ol»ject

Kadastraal  bericht  1823
Ka(hSter Dienst  vüor  het  kadaster en de openbare  re;listers  in Nederland
Gegevens  overde  rechtstoestand  van kadastrale  objeden,  metuitzondering  van de
gegevens  inzake  hypotheken  en beslagen

Betreft:  DR0NTENK1823  21-8-
2017

DeDonge2 8253PTDRONÏEN 67 16i59i02UwreFerentie:  taK

sX
KadastraalObjed  l/

Kadastrale  aanduiding  : DRQI . N K 1823

Grootte:  5MÍ5  ca
msso-s'os:izsCoördinateni

OmSChrijVi' }BEDRI]VIGHEID(INDUSÏRIE1TERREIN(INDUSTRIE
kadastraal  object

Locatie: S  a De Donge 2

Ontstaan  ooi'J)  22-12-2 €105

0ntsta4öit:  DRONÏEN  K !818  gedeeltelijk
o

Aanteke7p7  kadastraal  object
TIEGEGEVENS  ONTLEEND  AAN  BASISREGISTRATIES  ADRESSEN  EN

'%X O;tleenad;ani  ATG 75212  d.d.21-7-2011

Ö KWAuTATIEVEVERBINTENIS

Ontleendaan:  tíYP4  27I12/156reeksLELWTAD  d.d.18-2-20ü5

'2>

Publiekrechtelijke  beperkingen

Er  zijn  geen  beperkaingen  bekend  in de Landelijke  Voorziening  WKPB  en de
Basisregistratie  Kadaster.

Gerechtigde

EIGENDOM
1

De Donge  2
8253  PT DRONTEN

Zeteli  DRONTEN
KvK-nummeri  39C187€163 (Broni  Handelsregister)
Voor  de meest  actuele  naam,  zetel  en adres,  raadpleeg  het  KvK-nummer.

Rechtontleendaani  HYP4  27ja/156reeksLEL6TAD  d.d.18-2-2Ö05
Eerst  genoemde  object  DRONTEN  K 1428  gedeeltelijk
in brondocumenti

Nog  níet  (volledig)verwerkte  brondocumenten:

HYP4  677a6/86  d.d. 23-2-2016

Daze víllblvende föfomiaíle Is mel de gíoo!sl mogelljke zorqvuldlgheid samengeiíeld. Vööí de lulslheld van de Infoímaíle kan dooí Sloíeiwllk & Helnen Makelaaí echíeí geen
aanspíakelllklield woföan »anvaaíd, noeh kan aan de vaímalde InFoímaHe enlg recht woíden omleend. Deze Infomiaíle ii nler bedföeld ali aanbod. Daoí aanvaaídlng van de veímelda
eonditles oF het ultbíengen van een dhanan afwljkend aanbüd worden ahze opdíachígevm en wll nlel gebonden, ook nlel íol heí doen van een aanbod. Een oveíeenkomit koml
ilachti íotiíand doüí kennligevlng van een lï alle opzlchlen en deíhafüe ook OP ondeígeichlkte pUmen niet een aanbod oveíesnkomende aanvaaídlng.

a. SIoterwBedijrkllfs&maHkeeilnaaerns
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Kadastraal  bericht  1823 NAAMSWIJZIGING

Gerechtigde

ZAKELIJK  RECHT  AlS  BEDOELD  IN  ART.5,1ID  3,ONDER  B,  VAN  DE

BElEMM.  WEÏ  PRIVAjlTR  OP GED.  VAN  PERCEEL

IjatidetInfra  N.V.
lltrechtseweg  68

6812  AH ARNHEM

Püstadres:  Postbus:  5ü

Zetel:  :9a2xC1:=Bhi DuIVEN .5k
KvK-nummer: üB021677 (aron,$%deIsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel e#ës, raadpleeg het KvK-nummer.
Rechtontleendaani 14YP4 6W"kreeks00STELI)KFLEVOljkND

Gerechtígde (J>'l"
H3BH.H;',5ig57;4tyH.gg4H 5hotas,vm DE
fütader.Nnfra  N.V.  %
fürechL;eweg  68  <'
6812  AH ARNHql

Postadresi  '2>  Postbus:  5ü

0) 6920  AB DlIIVEN

Zeteli So  ARNHEM
KvK-mer:  08 €)21677  (8ron:  Handelsregister)

Vqe  meest  actuele  naam,  zetel  en adres,  raadpleeg  het  KvK-nummer.

échtontleendaan:  HYP4  61/63reeks00SÏELIJKFLEVOLAND

ZAKELIJK  RECHT  AlS  BEDOELD  IN  ART.5,LID  3,ONDER  B,  VAN  DE

BElEMM.  WET  PRIVAATR  ÖP  GED.  VAN  PERCEEL

IJg(ld,@y,ïnfra  N.V.
Utrechtseweg  68

6812  AH ARNHEM
Postadres: Postbus:50

6920  AB DfüVEN

Zetel:  ARNHEM

KvK-nummeri  0fü)21677  (Brüni  Handelsregister)

Voor  de meest  actuele  naam,  zetel  en adres,  raadpleeg  het  KvK-nummer.

Rechtontleendaani  HYP4 66/í1reeks00STELI]KFLEVOtjkND

Gerechtigde

ZAKElIJK  RECHT  ALS  BEDüElD  IN  ART.5,LID  3,ONDER  B,  VAN  DE

BELEMM.  WEÏ  PRIVAATR  OP GED.  VAN  PERCEEL

llaadgïföra  N-V-
Utrechtseweg  68

68'L2  AH ARNHEM

Postadres: Postbusi  50

692ü  AB DUIVEN

Deze víllbliivende Iníoímaíle Is mek de gíoütd mogeliike zoyvuldlgheld samengesíeld. Vl)(lí de luktheld van ds Inföímaíle kan doüí Sföíerívllk & Helnen Makelaaís eehter geen
aansprakelkheld woíden aanvaaíd, noch kan aan de veímelde Inföímatle enlg rechí woíden onkleend. Deze In%miatie Is nieí bedoeld als aünbod. Door aanvaaídlng van de veímelde
condfües of hek uRbíangen vsn een daarvan afwljkend aanbod woíden anze üpdíacMgeveís en wll nlek gebonden, ook nleí íoí heí doen van een aanbod. Een oveíeenkomst komt
slechls toí  aíand door kennligevlng van  een  líl alle üpzlchíen  en deíhafüe  ook op oïdegeich&te  puníen  met  een  aanbod ovaíeenkomende  aanvaaídlng.
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Zetel:  ARNHEM
KvK-nummer:  08ü21677  (8roni  Handelsregister)

Voor  de meest  actuele  naam,  zetel  en adres,  raadpleeg  het  KvK-nummer.

Rechtontleendaani  HYP4  64/63reeksO € lSTELÏJKFLEVOLANo

Gereclitigde

»KELIJK  RECHT  ALS  BEDOELD  IN  ART.5,LID  3,ONDER  B, VAN  DE
BElEMM.WETPRIVAATROPGED.VA  RCEEL

3tdentN.V.

KvK-nummeri ü5(169z5e:1ha<"'n Fii HandelsregisterVoor  de meest  actuele  naam,  adres,  raadpleeg  het  KvK-nummer.

Rechtontleendaan:  7/15reeks1ELYSïAD  d.d.18-6-1993

Gereclitigde

zaxtíüx  RECHTXLS  stooao  IN  ART.5,LID  3,ONDER  B.  VAN  DE
BELEMM.  WEÏ  PJt[VAATROP  GED.  VAN  PERCEEL

KPN  B.V.  S

postadce0  Postbusi  sos:3

38fü)  D8 AM!:RSFOORT

ZeQJ 'S-GRAWNHAGE
-nummer;  27124701  (Bron:  Handelsregister)

(0$or  de meest  actuele  naam,  zetel  en adres,  raadpleeg  het  KvK-nummer.

S% Rechtontleendaan: HVP4 338/24reekstELYSTAD d.d.25-6-1993

eï  DeDienstvoorhetkadasterendeopenbareregistersbehoudttenaanzienvande
kadastrale  gegevens  zich  het  recht  voor  als  bedoeld  in artikel  21id1  juncto  artikel  6 lid 3
van  de Databankenwet.

Dezs wljblllvende Iníoímakle lí müí de gíaabl  mogelllke zoyvuldigheid sameng«steld. Vooí de julíheld  van de Iníoímaíie kan dooí Sloíemll'k & Helnen Makel»eri echíeí geen
aaniprakelllkheld woíden aanvaaíd, noch kan aan de veímeldg Ifüoímaíle enlg ích+ women ünlleend. [)gze Ifüümiaíle li nlc  bedüeld íll:í aanbüd. Düüí aanvaaídlng van de veínveld*
eondlíles oí heí ulíbíengen Vaíl een dasrvan afvíllkend aanbod worden ünze optkachígeveíi en wii nleí gebonden, üok nlet íoí haí doen van een aanbod. Ëen üveíeenkomsí komt
ilecms íoí iíand door kennligevlng van een In alle opzlchlen en deföafüe üok  op ondengeichlkte pumen meteen  aanbod oveíeenkomende  aanvaaídlng.

)7 '%), SloterwiJk & Heinen BOG  Ill
AUCTIONS
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Disclaimer

o

Makelaarskantoor  Sloterwijk  & Heinen Makelaars  ("Makelaarskantoor")  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

beknopte  samenvatting  (de aan in aankoop
van het Vastgoed  geïnteresseerde  Kopers")  dit met
als enige doelstelling  om de Potentiële  ers te assisteren  in hun

evaluatie van en nader onderzoek 4otïet  Vastgoed en de Transactie.
Deze Samenvatting  behelst  geer(  of uitnodiging  van de Executant
en/of  Sloterwijk  & Heinen  tot het aangaan  van de Transactie  of
toezegging  of aanbeveling  ransactie  tot stand te brengen.

Potentiële Kopers worderYx'èpícehíoisuewd als professionele investeerders diegeacht  women  voldoend,a  en ervaring te hebben om de
verschillende  aspecteq  en risico's van de Transactie  te overzien  en die

noodzakelijmk4ePvdéesin te winnen. Alle kosten die Potentieel Kopers makenin verband,  onderzoek  en evaluatie  van de Transactie  zijn voor

menvatting  is opgesteld  om Potentiële  Kopers  te informeren  over de
oTransactie. De Samenvatting  is geen comp!eet  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  vooríkomen  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 vrllbli)vemle InFoímaíle Is mei de gíootï  mogelllke zoyvuldlgheld iamengesíeld. Vooí de juliíheld van de Iníoímatle ka n dooí Skíemilk  & Helnan Makelaaís eclikeí geen
aaniprakelllkheld wüföen aanvaaíd, nach kan aan de vemielde Infüímaíie enlg íecht woíden onílaend. Daze Infomíaíle Is nlek bedo*ld als aanbod. Dooí aanvaaídlng van de vaímelde
condiíles oí het ullbíengen van een daarvan afwljkend aanbod woíden onze opdíaehlg=veí en wll nlet gebonden, ook nlet íot hek doen van een aanbod. Een overeenkomsk komí
slechts (öí  iíand door kennlsgevlng van esn In alle opzlchíen en deíhföve oükop  ondeígegclílkie  puníen  meí  een aanbod oveíeenkomsnde  aanvaaídlng.

Ü, SIoterwBedijrkl,Fs&mHakee:naaerns
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