
 

 

Openbare executoriale verkoop  

(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) 

op 13 december 2018 bij inzet en afslag vanaf 14:00 uur,  

via het internetplatform van BOG Auctions  (www.bog-auctions.com)  

 

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.  

 

het bedrijfspand (showroom met bedrijfsruimte en kantoor) met ondergrond, erf en verder 

toebehoren, staande en gelegen te 8253 PT Dronten, De Donge 2, kadastraal bekend gemeente 

Dronten, sectie K, nummer 1823, groot vijfenvijftig are en vijfenzestig centiare (55.65 a), 

welk kadastraal perceel is belast met een zestal zakelijk rechten als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, 

van de Belemmeringenwet Privaatrecht respectievelijk ten behoeve van respectievelijk Liander Infra 

N.V., statutair gevestigd te Arnhem, Vitens N.V., statutair gevestigd te Zwolle en KPN B.V., statutair 

gevestigd te 's-Gravenhage, voor het aanbrengen, hebben, onderhouden en zo nodig verplaatsen, 

vervangen of verwijderen van werken dienende om te voorzien in de regelmatige levering van 

elektrische energie, respectievelijk gas, respectievelijk leidingwater, respectievelijk ten behoeve van 

de verre berichtgeving, alsmede het recht om het perceel te betreden en aldaar werkzaamheden te 

verrichten. 

 

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend - als volgt: het is verhuurd 

en/of in gebruik gegeven aan derden. 

 

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Op verzoek 

van de executant wordt het huurbeding ingeroepen tegen alle bekende zakelijke (onder)huurders 

en/of gebruikers alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers waarvan 

casu quo  van wie de namen niet kunnen worden achterhaald. Het inroepen 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 vorderingen tot ontruiming 

worden 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 in één of beide zaken 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 de kort gedingen tegen de huurders van De Donge 2 te 

Dronten bekend is, zal dat gepubliceerd worden. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid 

tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen. 

 

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, 

maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% over de koopsom 

en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het 



bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de 

Wet op belastingen van rechtsverkeer.  

 

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, kosten internetplatform, 

exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, alsmede de 

eventuele achterstallige waterschapslasten. Tevens komt de inzetpremie (één procent (1%) van de 

hoogst geboden inzetsom) voor rekening van de koper. 

 

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor 

Executieverkopen 2017 (AVVE) en de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (AVVI 

2015) voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. 

 

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.  

 

Tot en met 28 november 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore 

van bovengenoemde notarissen. 

 

Alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het 

internetplatform van BOG Auctions en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren 

en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot 

gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie 

(3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te 

worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.  

  

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan 

bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan 

wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.  

 

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 9 januari 2019. 

 

Info: www.veilingnotaris.nl 

RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. +31 (0)10 - 2001 710, in 

behandeling bij mw. mr. B. Gerrissen-Prins, e-mail birgitte.gerrissen@roxlegal.nl. 

 

http://www.veilingnotaris.nl/

