
 
 

  

 

 
 

Executoriale verkoping 
 

 

 
Royaal 

bedrijfsobject,  
ca. 720 m² 

 
 

 Aan de Weverij 103a |Vaals 
 

Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op  
maandag 10 december 2018, online veiling via www.bog-auctions.com, ten 
overstaan van één van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen. 
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Nabij het centrum van Vaals gelegen interessant royaal bedrijfsobject. Het betreft een 
appartementsrecht gesitueerd op de tweede laag van een gebouw met een 
combinatie van woningen, sportfaciliteiten en commerciële ruimten . De VVE is 
gezond. Verder is de onderhavige ruimte casco afgewerkt. Zaken buiten het casco 
om worden, indien relevant, aan koper overgedragen. Qua indeling is er beschikking 
over diverse (sport)zalen, kantoren, natte ruimten, keuken/pantry, technische 
ruimten en toiletvoorzieningen. De wanden en vloeren zijn net afgewerkt. Het object 
beschikt over eigen gas/water en elektrameters.  
 
Het geheel is gelegen nabij de kern van Vaals. Verbindingswegen richting Duitsland, 
Heerlen en het Heuvelland liggen op korte afstand. Vaals is de laatste jaren sterk 
in opkomst door diverse ontwikkelingen in de buurstad Aken. Onder meer door deze 
ontwikkelingen is Vaals flink aan het groeien en heeft het een internationale 
aantrekkingskracht op zowel bewoners als bedrijven.  
 
 
Verdieping Omschrijving Oppervlakte  
Totaal Bedrijfsruimte circa   720 m²  
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Het object is/was deels in gebruik bij de huidige eigenaar en deels in gebruik bij 
een derde. Voor zover deze derde gebruik maakt van het object op basis van een 
huurovereenkomst heeft  de Verkoper de hem bekende huurovereenkomst(en) 
vernietigd op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek;  
 
De Verkoper heeft een beroep gedaan op het ontruimingsbeding. Bij beschikking van 
18 oktober 2018 is er verlof verleent tot het mogen inroepen van het 
ontruimingsbeding. 
 
Het appartementsrecht dient ontruimt te zijn 14 dagen na betekening van de 
beschikking, zijnde uiterlijk 12 november aanstaande. 
 
Saldo reservefonds groot onderhoud per 18/4/2018 is € 241.414,96. 
Reservefonds groot onderhoud: App. A-10 - aan de Weverij 103A, Fitness Centrum 
€ 12.165,90 (505/ 10021 deel). 
De achterstand, ten laste van koper, over het lopende en voorgaande boekjaar 
bedraagt € 5.622,14 tot en met juni 2018. 
De VvE-bijdrage is per kwartaal en bedraagt voor 2018 € 950,45. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEBRUIK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VVE  
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Rondom het geheel liggen openbare gratis parkeerplaatsen.  
 

Het object valt binnen het vigerend bestemmingsplan ‘Selzerbeek’, vastgesteld op 28  
oktober 2013. Op grond van de planvoorschriften luidt de bestemming ‘Gemengd en 
Waarde’. U dient zelf bij de gemeente Vaals te verifiëren of uw bedrijfsactiviteiten 
vallen binnen het vigerend bestemmingsplan. 
 
U bent van harte welkom tijdens de volgende kijkmomenten: 
- Maandag 26 november 2018 van 15.00 uur tot 17.00 uur. 
- Woensdag 21 november 2018 van 15.00 uur tot 17.00 uur. 
 
Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’) 
De openbare veiling vindt plaats op maandag 10 december 2018. Inzetveiling in de 
periode vanaf 11.00 uur tot 11.15 uur (behoudens verlenging). De afslagveilig volgt 
5 minuten na afloop inzetveiling. Online (bij inzet en afslag) via www.bog-
auctions.com, ten overstaand één van de notarissen verbonden aan Van der Stap 
Notarissen 
 
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene 
veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere 
veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en 
gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARKEREN       
 
BESTEMMING       
 
 
 
 
BEZICHTIGING       
 
 
 
VEILING  
 
 

http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
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Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De 
bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk zondag 25 
november 2018 om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te 
worden gericht (Van der Stap Notarissen. t.a.v. de heer mr. M.R.H. Krans, 
Postbus 2450 3000 CL Rotterdam). E-mail: veiling@vdstap.com. 
 
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op:  
www.bog-auctions.com.  
 
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 
BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan. 
 
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en 
wordt in rekening 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 en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 
17:00 uur uitspreken. 
 
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in 
het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONDERHANDS BIEDEN       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INZETPREMIE       
 
 
 
GUNNING    
 
 
 
VEILINGKOSTEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
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Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 6 % 
overdrachtsbelasting verschuldigd zijn en/of BTW. 
 
 
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. 
 
 
Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of neemt u 
contact op met: 
 
Boek & Offermans Makelaars                                     Van der Stap Notarissen 
Dhr. D.J.W. (Didier) Boek 
Tel 045 574 32 33 
didierboek@boek-offermans.nl   
                                           

Dit dossier is in behandeling bij: 
mevr. A. (Alexandra) de Jel 
Tel: 088 188 00 16 
veiling@vdstap.com 
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OMZETBELASTING  
 
 
 
GARANTIES  
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KADASTRALE BEKENDHEID          

Kadastrale gemeente: Vaals  
Sectie: A  
Nummer  8755 A10  
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Bijlage 1, bestemmingsplan 
 

  



 

  

  

 
 

12 

Aan de Weverij 103A, Vaals 

 Artikel 7 Gemengd  
7.1 Bestemmingsomschrijving  
7.1.1  

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  
a. bedrijven van categorie 1 en 2, als genoemd in de bij deze regels behorende Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten;  

b. cultuur en ontspanning;  

c. dienstverlening;  

d. maatschappelijk, met dien verstande dat een jongeren ontmoetingsplek uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de 
aanduiding 'jongeren ontmoetingsplek';  

e. dagrecreatie;  

f. sport;  

g. wonen in bestaande woningen en, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden', wonen 
in grondgebonden en/of gestapelde woningen;  

h. verkeersdoeleinden;  

i. voorzieningen ten behoeve van het openbaar nut;  
 
met uitzondering van:  

geluidzoneringsplichtige inrichtingen;  

risicovolle inrichtingen;  

 
met de daarbij behorende:  
1. parkeervoorzieningen en perceelsontsluitende voorzieningen;  

2. groenvoorzieningen en groene corridors tussen het Selzerbeekdal en het woongebied van Vaals;  

3. waterhuishoudkundige voorzieningen.  
 
7.1.2  

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de 
desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 28.1.  

7.2 Bouwregels  
7.2.1 Algemeen  

Op de voor 'Gemengd' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:  
a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 7.1 genoemde bestemming;  

b. de daarbij bijbehorende bouwwerken;  

c. de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde.  
 
7.2.2 Gebouwen  

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:  
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a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag maximaal het aangeduide aantal woningen 
worden gebouwd, daaronder niet begrepen woningen/wooneenheden die onderdeel zijn van een bijzondere woonvorm;  

b. woningsplitsing is niet toegestaan, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' waar 
woningsplitsing is toegestaan voor zover daarbij het onder a genoemde maximum niet wordt overschreden;  

c. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;  

d. het bouwvlak mag voor maximaal 70% worden bebouwd;  

e. de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw moet evenwijdig aan de weg worden gesitueerd, op een afstand van 
minimaal 10,00 meter vanaf de as van de weg;  

f. de onder b genoemde afstand geldt (bij hoekpercelen) voor alle gevels van een gebouw die aan een weg grenzen;  

g. de onder b genoemde afstand bedraagt voor erkers, luifels, balkons en andere ondergeschikte bouwdelen, mits de 
breedte daarvan niet meer bedraagt dan 40% van de breedte van de woning: 8,50 meter;  

h. de diepte van woningen mag maximaal 14,00 m bedragen;  

i. de goothoogte mag maximaal 12,00 m bedragen;  

j. de bouwhoogte mag maximaal 16,00 m bedragen;  

k. in afwijking van het bepaalde onder i en j geldt ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' de 
aangeduide maximale goot- en bouwhoogte met uitzondering van de liftopbouw/trappenhuis welke maximaal 22,00 
meter mag bedragen;  

l. de oppervlakte en bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen mag maximaal 15 m2 respectievelijk 
3,00 meter bedragen.  
 
7.2.3 Bijbehorende bouwwerken  

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:  
a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd op een afstand van minimaal 1,00 m achter de 
voorgevelrooilijn van de woning;  

b. de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken mag per woning maximaal 75 m2 bedragen, met dien 
verstande dat maximaal 50% van het bij de woning/woningen behorende achtererf (de gronden gelegen op 1,00 m of 
meer achter de voorgevelrooilijn) mag worden bebouwd;  

c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 3,00 meter bedragen;  

d. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 6,00 meter bedragen.  
 
7.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde  

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:  
a. bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn van gebouwen worden gebouwd, met 
uitzondering van erfafscheidingen;  
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a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 6,00 m bedragen, met uitzondering van:  
1. erfafscheidingen, waarvan de hoogte maximaal 2,00 m mag bedragen;  

2. lichtmasten, waarvan de hoogte maximaal 12,00 m mag bedragen;  

3. vlaggenmasten, waarvan de hoogte maximaal 8,00 m mag bedragen.  
 

7.3 Nadere eisen  
7.3.1 Onderwerpen  

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van:  
a. de situering, de oppervlakte en de (goot)hoogte van bebouwing;  

b. de aard, hoogte en situering van erfafscheidingen;  

c. het aantal parkeerplaatsen en de situering daarvan;  

d. voorzieningen ter voorkoming van hemelwaterproblematiek in verband met nieuwe bebouwing;  

e. de aard, situering en oppervlakte van verhardingen.  
 
7.3.2 Toepassingscriteria  

De in artikel 7.3.1 genoemde onderwerpen voor het stellen van nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld indien dit 
noodzakelijk is:  
a. ter waarborging van de ruimtelijke kwaliteit en/of het stedenbouwkundig beeld ter plaatse;  

b. ter waarborging van de verkeersveiligheid en een goede parkeerbalans;  

c. ter waarborging van de milieusituatie en de sociale veiligheid;  

d. ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken.  
 

7.4 Specifieke gebruiksregels  
7.4.1 Verboden gebruik niet-woonfuncties  

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt bij de toegestane niet-woonfuncties 
in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:  
a. voor detailhandel;  

b. voor kantoren;  

c. voor horecadoeleinden;  

d. voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen;  

e. voor opslag van goederen buiten het bouwvlak;  

f. voor opslag van goederen binnen het bouwvlak met een grotere hoogte dan 4,00 m.  
 
7.4.2 Verboden gebruik woonfunctie  

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik 
van gronden en bouwwerken voor en/of als:  
a. opslag anders dan inherent aan het toegelaten gebruik;  
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b. een aan huis verbonden beroep, met uitzondering van aan huis verbonden beroepen toegelaten krachtens artikel 
7.4.3;  

c. een aan huis verbonden bedrijf, met uitzondering van aan huis gebonden bedrijven toegelaten krachtens artikel 7.4.4;  

d. vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;  

e. gebruik van gronden voor de naar de weg gekeerde bouwgrens voor het stallen van voertuigen, caravans en 
dergelijke, anders dan op een oprit.  
 
7.4.3 Aan huis verbonden beroepen  

Een aan huis verbonden beroep bij de woonfunctie is toegestaan onder de volgende voorwaarden:  
a. een aan huis verbonden beroep mag worden uitgeoefend in de woning of in de bijbehorende bouwwerken;  

b. maximaal mag 1/3 van de vloeroppervlakte van de woning respectievelijk 1/3 van de oppervlakte van de bijbehorende 
bouwwerken worden gebruikt voor een aan huis verbonden beroep met dien verstande dat de oppervlakte maximaal 70 
m² mag bedragen;  

c. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd en de verschijningsvorm als woning wordt niet wezenlijk 
aangetast;  

d. degene die de activiteiten uitvoert, is tevens de bewoner van de woning;  

e. het gebruik mag geen (ernstige of onevenredige) hinder opleveren voor het woonmilieu en geen afbreuk doen aan het 
woonkarakter van de omgeving;  

f. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter 
plaatse;  

g. er vindt geen detailhandel plaats, met uitzondering van aan de activiteit inherente en ondergeschikte detailhandel.  
 
7.4.4 Aan huis verbonden bedrijven  

Een aan huis verbonden bedrijf bij de woonfunctie is toegestaan onder de volgende voorwaarden:  
a. maximaal mag 1/3 van de vloeroppervlakte van de woning respectievelijk 1/3 van de oppervlakte van de bijbehorende 
bouwwerken worden gebruikt voor een aan huis verbonden bedrijf met dien verstande dat de oppervlakte maximaal 70 
m2 mag bedragen;  

b. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd en de verschijningsvorm als woning wordt niet wezenlijk 
aangetast;  

c. degene die de activiteiten uitvoert, is tevens de bewoner van de woning;  

d. er vindt geen buitenopslag en buitenstalling plaats;  

e. het gebruik mag geen (ernstige of onevenredige) hinder opleveren voor het woonmilieu en mag geen afbreuk doen 
aan het woonkarakter van de omgeving;  

f. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter 
plaatse;  

g. er vindt geen detailhandel plaats, met uitzondering van aan de activiteit inherente en ondergeschikte detailhandel.  
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7.4.5 Mantelzorg  

Mantelzorg bij de woonfunctie is toegestaan onder de volgende voorwaarden:  
a. mantelzorg mag worden uitgeoefend in de woning of in de bijbehorende bouwwerken, met dien verstande dat 
mantelzorg in een vrijstaand bijbehorende bouwwerk slechts is toegestaan indien dit niet gepaard gaat met meer dan het 
toegestane oppervlak aan bijbehorende bouwwerken;  

b. de mantelzorgvoorziening is bedoeld voor de huisvesting van één huishouden;  

c. de behoefte aan mantelzorg is aangetoond;  

d. de woonruimte heeft geen eigen huisnummer;  

e. het oppervlak van de mantelzorgvoorziening bedraagt maximaal 100 m²;  

f. de woonfunctie blijft in overwegende mate gehandhaafd en de verschijningsvorm als woning wordt niet wezenlijk 
aangetast;  

g. het gebruik mag geen (ernstige of onevenredige) hinder opleveren voor het woonmilieu en mag geen afbreuk doen 
aan het woonkarakter van de omgeving;  

h. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter 
plaatse;  

i. zodra de noodzaak van de mantelzorgvoorziening is komen te vervallen, wordt het gebruik als woonruimte beëindigd.  
 

7.5 Afwijken van de gebruiksregels  
7.5.1 Bijzondere woonvormen  

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 7.1.1 onder g en toegestaan dat bijzondere 
woonvormen worden gerealiseerd, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - bijzondere 
woonvormen', mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:  
a. de behoefte aan de te realiseren bijzondere woonvorm en de daarin opgenomen aantallen wooneenheden is 
aangetoond;  

b. door middel van onderzoek is de geschiktheid van de locatie voor de realisering van bijzondere woonvormen 
aangetoond;  

c. de realisering van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat binnen de bijzondere woonvorm is aangetoond;  

d. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van in het geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en 
bedrijven;  

e. er wordt voldaan aan natuur- en milieuwetregelgeving.  
 
7.5.2 Ondergeschikte horeca  

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 7.4.1 onder c en ondergeschikte horeca toestaan, 
mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:  
a. het horeca in categorie 1 tot en met 4 betreft;  

b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van in het geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en 
bedrijven.  

  



 

  

  

 
 

17 

Aan de Weverij 103A, Vaals 

 

 Artikel 16 Waarde - Archeologie 5  
16.1 Bestemmingsomschrijving  
De voor 'Waarde - Archeologie 5' aangewezen gronden zijn - behalve voor de aldaar voorkomende andere 
bestemming(en) - mede bestemd voor de instandhouding en bescherming van de archeologische waarden en 
oudheidkundige waardevolle elementen, in het bijzonder voor zones met een middelhoge archeologische verwachtingen.  

16.2 Bouwregels  
16.2.1 Algemeen  

a. Als ten behoeve van het oprichten van een bouwwerk binnen de bebouwde kom -zoals bedoeld in artikel 20a van de 
Wegenverkeerswet- de bodem van gronden aangewezen voor 'Waarde - Archeologie 5' voor meer dan 0,5 m onder het 
maaiveld zal worden verstoord, dient in het geval dat de oppervlakte van het te verstoren gebied groter is dan 1000 m² 
aan Burgemeester en Wethouders een rapport te worden overlegd over de archeologische waarde op basis van een 
inventariserend bureauonderzoek uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Hieruit zal moeten 
blijken of, en zo ja in welke vorm, inventariserend veldonderzoek noodzakelijk is.  

b. Als ten behoeve van het oprichten van een bouwwerk buiten de bebouwde kom -zoals bedoeld in artikel 20a van de 
Wegenverkeerswet- de bodem van gronden aangewezen voor de 'Waarde - Archeologie 5' voor meer dan 0,4 m onder 
het maaiveld zal worden verstoord, dient in het geval dat de oppervlakte van het te verstoren gebied groter is dan 1000 
m² aan Burgemeester en Wethouders een rapport te worden overlegd over de archeologische waarde op basis van een 
inventariserend bureauonderzoek uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Hieruit zal moeten 
blijken of, en zo ja in welke vorm, inventariserend veldonderzoek noodzakelijk is.  

c. Als ten behoeve van het oprichten van een bouwwerk binnen en of buiten de bebouwde kom -zoals bedoeld in artikel 
20a van de Wegenverkeerswet- de bodem van gronden aangewezen voor 'Waarde - Archeologie 5' een Buitenplanse 
afwijking van het bestemmingsplan , inpassingsplan of beheersverordening art. 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo of 
wijziging bestemmingsplan conform art. 3.6 lid 1 onder a Wro noodzakelijk is voor meer dan 0,4 m (binnen de bebouwde 
kom) of 0,5 m (buiten de bebouwde kom) onder het maaiveld zal worden verstoord, dient in het geval dat de oppervlakte 
van het te verstoren gebied groter is dan 2500 m² aan Burgemeester en Wethouders een rapport te worden overlegd 
over de archeologische waarde op basis van een inventariserend bureauonderzoek volgens de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie.  
 
16.2.2 Voorschriften omgevingsvergunning  

Indien uit het onder 16.2.1 genoemde onderzoek blijkt dat de archeologische waarde van de gronden door het verlenen 
van een omgevingsvergunning zal of kan worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders aan de 
omgevingsvergunning voorschriften verbinden, zijnde:  
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a. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; dan wel  

b. het doen van een opgraving; dan wel  

c. het begeleiden van de activiteiten door een archeologische deskundige.  
 

16.3 Afwijken van de bouwregels  
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 16.2.1 met betrekking 
tot het laten uitvoeren van een inventariserend bureauonderzoek en het overhandigen van een rapport over de waarde 
van het terrein, indien een onafhankelijke deskundige het betreffende (bouw)plan heeft beoordeeld en heeft 
geconcludeerd dat geen archeologische waarden in het geding zijn.  

16.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden  
16.4.1 Verbod  

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 5' zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning) de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:  
a. het binnen de bebouwde kom zoals bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet- algemeen verstoren van de 
bodem dieper dan 0,5 meter;  

b. het buiten de bebouwde kom zoals bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet- algemeen verstoren van de 
bodem dieper dan 0,4 meter;  

c. het rooien van diepwortelende beplantingen of bomen;  

d. het uitvoeren van grondwerk (al dan niet omgevingsvergunningplichtig);  

e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een andere wijze drijven van voorwerpen in de grond;  

f. het aanbrengen van ondergrondse leidingen of andere ondergrondse constructies;  

g. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen of bomen;  

h. het ophogen of verlagen (egaliseren) van het terrein;  

i. het onder het maaiveld slopen van gebouwen en andere bouwwerken of het slopen van gedeelten daarvan, anders 
dan voor de uitvoering van een verleende omgevingsvergunning;  

j. het verlagen van het waterpeil.  
 
16.4.2 Uitzonderingen  

Het verbod als bedoeld in 16.4.1 is niet van toepassing voor de werken en werkzaamheden:  
a. binnen de bebouwde kom zoals zoals bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet- met een diepte van minder 
dan 0,5 m onder het maaiveld;  

b. buiten de bebouwde kom zoals zoals bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet- met een diepte van minder 
dan 0,4 m onder het maaiveld;  

c. waarbij de oppervlakte van de bodemingreep en/of de ontwikkeling minder dan 1000 m² bedraagt;  
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d. waarvoor ten tijde van het in werking treden van het bestemmingsplan omgevingsvergunning is verleend;  

e. welke ten tijde van het in werking treden van het bestemmingsplan in uitvoering waren en waarvoor tot het van kracht 
worden van het plan geen omgevingsvergunning vereist was;  

f. welke betreffen het normale onderhoud, beheer en gebruik;  

g. welke noodzakelijk zijn ten behoeve van het beheer/onderhoud van de aanwezige archeologische waarden;  

h. op gronden die door het college van Burgemeester en wethouders archeologisch zijn vrijgegeven.  
 
16.4.3 Voorwaarden  

De in 16.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien:  
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning aan de hand van een rapport over de archeologische waarde op basis 
van een inventariserend bureauonderzoek uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie kan aantonen 
dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn;  
 
dan wel;  
b. voldaan wordt aan het bepaalde in het artikel algemene bouwregels, waarbij wordt aangetoond dat de betrokken 
archeologische waarden door de activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door 
aan de omgevingsvergunning voorschriften te verbinden, gericht op:  
1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;  

2. het doen van opgraving;  

3. het begeleiden van de activiteiten door een archeologische deskundige.  

  



 

  

  

 
 

20 

Aan de Weverij 103A, Vaals 

Bijlage 2, algemene veilingvoorwaarden 
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ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN MET INTERNETBIEDEN 2015 (AVVI 2015) 

 

Vastgelegd in een akte op 31 december 2014 verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven 

in de openbare registers voor registergoederen, die worden gehouden ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, in register 

Hypotheken 4, deel 65530, nummer 153. 

 

Begrippen. 

 

In deze algemene veiling voorwaarden wordt verstaan onder: 

- Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed aan de Koper; 

- Afmijnbedrag: 

   het bedrag waarop bij de Afslag wordt afgemijnd; 

- Afmijning: het door een Bieder afmijnen tijdens de Afslag; 

- Afslag: de fase van de Veiling waarin kan worden afgemijnd; 

- Algemene Veilingvoorwaarden: 

   de onderhavige algemene veiling voorwaarden, welke algemene veilingvoorwaarden kunnen worden 

aangehaald met: “Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015” of kortweg met “AVVI 2015”; 

- Begintijd: 

   het aanvangstijdstip van de Inzet; 

- Bieder: een Geregistreerde die in de Veiling een bod uitbrengt, hetzij bij Opbod, hetzij bij Afmijning; 

- Bieding: het uitbrengen van een Bod op de Veiling; 

- Biedgegevens: 

   alle gegevens omtrent gedane Biedingen en Bieders; 

- Biedproces: de tijdens de Veilingperiode gedane Biedingen; 

- Biedprotocol: 

   de in het kader van het toezicht en de orde van de Veiling, ingevolge de Algemene Veilingvoorwaarden en de 

Bijzondere Veilingvoorwaarden, geldende regels betreffende de wijze waarop een Bieder zich dient te 

registreren, de wijze waarop de Bieding dient te worden uitgebracht en hoe de Bieder en/of de Biedingen 

worden gecontroleerd en alle overige op de website vermelde uitleg over de Veiling en het doen van 

Biedingen; 

- Bijzondere Veilingvoorwaarden: 

   de door de Veilingnotaris bij notariële akte vast te stellen voorwaarden waaronder de Veiling zal plaatsvinden, 

in welke akte de Algemene Veilingvoorwaarden van toepassing worden verklaard en de afwijkingen op de 

Algemene Veilingvoorwaarden worden gespecificeerd; 

- Bod:  het bedrag dat een Bieder door middel van zijn Bieding op de Veiling doet, hetzij bij Opbod, hetzij bij 

Afmijning; 

- Definitieve Eindtijd: 

   het tijdstip waarop de laatste verlenging van de Inzet overeenkomstig artikel 5 lid 7 moet zijn geëindigd; 

- Eindtijd: het tijdstip waarop de Inzet eindigt, behoudens verlenging overeenkomstig artikel 5 lid 7; 

- Gegadigde: degene die zich conform artikel 3 wil registreren en die, ingeval van een natuurlijk persoon, ten minste 

achttien (18) jaar is; 

- Geregistreerde: 

   een Gegadigde die zich conform artikel 3 heeft geregistreerd; 

- Gunning: de schriftelijke, waaronder begrepen een bericht per e-mail dan wel per fax, verklaring van de Verkoper aan 

de Veilingnotaris waardoor de Koopovereenkomst tot stand komt; 

- Hoogste Bieder: 

   degene die het hoogste Bod op de Veiling heeft uitgebracht; 

- Inzet:  de fase van de Veiling waarin bij Opbod kan worden geboden; 

- Inzetsom: het hoogste bij de Inzet uitgebrachte en als zodanig erkende Bod; 

- Inzetter: degene die bij de Inzet het hoogste en als zodanig erkende Bod heeft gedaan; 
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- Koopovereenkomst:  

   de koopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper met betrekking tot het Registergoed die tot stand 

komt door de Gunning; 

- Koopsom: de som van de Inzetsom en het Afmijnbedrag waarvoor door de Verkoper wordt gegund; 

- Koper: degene waarmee de Koopovereenkomst tot stand is gekomen; 

- Kwaliteitsrekening: 

   de bijzondere rekening als bedoeld in artikel 25 Wet op het notarisambt van de Veilingnotaris; 

- Levering: de rechtshandeling die nodig is om de Koper eigenaar of gerechtigde te doen worden van/tot het 

Registergoed; 

- Notariële Verklaring van Betaling: 

   de notariële akte waarin ofwel door de Veilingnotaris wordt verklaard dat de Koopsom en al het overig door 

de Koper ter zake van de Veiling verschuldigde, is ontvangen ofwel door de Verkoper kwijting wordt 

verleend voor de betaling van de Koopsom en al het overig door de Koper verschuldigde; 

- Opbod: het door een Bieder uitbrengen van een hoger Bod tijdens de Inzet; 

- Openingsbod: 

   het in overleg met de Veilingnotaris door de Verkoper vast te stellen bedrag waar voor het eerst tijdens de 

Inzet overheen geboden moet worden; 

- Objectinformatie: 

   de via de Website of via andere websites waarnaar in de Website gelinkt wordt, beschikbaar gestelde 

informatie met betrekking tot het Registergoed, met inbegrip van alle aanvullingen en/of correcties daarop, 

ongeacht wanneer deze informatie en aanvullingen en/of correcties daarop beschikbaar zijn gesteld; 

- Platformnotaris: 

   de notaris die: 

   - na afloop van de Veilingperiode het resultaat van de Biedingen bevestigt, voor zover deze zijn gedaan 

met gebruikmaking van de door het Veilinghuis ingerichte elektronische omgeving, die voor de 

Geregistreerden en de Veilingnotaris toegankelijk is via de Website; 

   - controleert of zich gedurende de Veilingperiode onregelmatigheden op de in die elektronische 

omgeving casu quo de Website hebben voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele 

schending van geheimhouding; 

- Registergoed: 

   het registergoed dat bij Veiling wordt aangeboden of het bij Veiling aan te bieden zelfstandig voor overdracht 

vatbare beperkte recht op een registergoed; onder het begrip Registergoed wordt, naast het 

appartementsrecht, mede verstaan het lidmaatschap van een vereniging of een coöperatie, rechtgevend op het 

uitsluitend gebruik van één of meer registergoederen of gedeelten daarvan; het begrip Registergoed omvat 

ook de in of op het Registergoed aanwezige roerende zaken ter zake waarvan de Verkoper bevoegd is deze 

tezamen met het Registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren; indien het 

Registergoed een tot bewoning bestemde onroerende zaak betreft, zulks ter beoordeling van de 

Veilingnotaris, dient de Veilingnotaris in de Bijzondere Veilingvoorwaarden de specifieke voor het veilen van 

woningen geldende wettelijke vereisten op te nemen en nader vast te stellen;   

 - Registratie: 

   het conform artikel 3 vooraf aan de Veiling vastleggen van de (rechts-)persoonsgegevens van een Gegadigde 

inclusief diens geldige legitimatiebewijs; 

- Termijn van Beraad: 

   de periode gedurende welke de Verkoper zich kan beraden omtrent de Gunning; 

- Vastgoedadviseur: 

   de eventueel door de Verkoper ingeschakelde vastgoedadviseur; 

- Veiling: de executoriale verkoop van het Registergoed als bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 Burgerlijk Wetboek; 

- Veilinghuis: 

   de rechtspersoon, die de Website beheert en de Veiling faciliteert; 
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- Veilingnotaris:  

   de notaris bedoeld in artikel 514 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of artikel 3:268 lid 1 

Burgerlijk Wetboek ten overstaan van wie de Veiling plaatsvindt; 

- Veilingperiode: 

   de in de Bijzondere Veilingvoorwaarden en/of op de Website bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet 

en Afslag plaatsvinden en waarbinnen mitsdien een Geregistreerde een Bod kan uitbrengen; 

- Verkoper: degene in wiens opdracht de Veiling wordt gehouden;  

- Volmachtgever: 

   degene namens wie de Bieder conform artikel 8 lid 2 volgens verklaring van de Bieder heeft geboden; 

- Website: de in de Bijzondere Veilingvoorwaarden genoemde en door het Veilinghuis beheerde elektronische 

omgeving, ontsloten per website door middel waarvan, met inachtneming van het Biedprotocol, Biedingen 

kunnen worden gedaan en waarop de Objectinformatie wordt geplaatst. 

Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. 

 

Omschrijving Registergoed. Objectinformatie. 

Artikel 1. 

 

1. De Verkoper is gehouden het Registergoed zo volledig mogelijk en op de in het rechtsverkeer gebruikelijke wijze te 

omschrijven in de Bijzondere Veilingvoorwaarden met vermelding van of verwijzing naar die bijzonderheden die mede 

de inhoud van de eigendom respectievelijk het recht, zoals voor Veiling aangeboden, bepalen. 

2. De juiste en complete omschrijving van het Registergoed blijkt uit de Bijzondere Veilingvoorwaarden. 

3. Alle beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens, die 

onderdeel uitmaken van de Objectinformatie, zijn op basis van de op dat moment bekende gegevens naar beste weten 

verstrekt. Dat neemt niet weg dat er stukken onderdeel uit kunnen maken van de Objectinformatie (zoals bijvoorbeeld 

tekeningen en technische gegevens), die betrekking hebben op de oorspronkelijke of een eerdere situatie waarin het 

Registergoed verkeerde. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De foto's die onderdeel 

uitmaken van de Objectinformatie kunnen tevens (register)goederen omvatten die geen onderdeel uitmaken van de 

Veiling. 

4. Indien uit de Objectinformatie direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel gebaseerd op basis van 

de thans ter beschikking staande gegevens. Het risico dat een dergelijk oordeel en/of de daarvoor gehanteerde 

maatstaven niet juist blijkt te zijn, komt voor rekening van de Koper. 

5. Indien in de Objectinformatie prognoses, planningen en dergelijke zijn opgenomen, impliceert dat geen verplichting 

voor de Verkoper om dienovereenkomstig te handelen casu quo na te laten. Voor dergelijke informatie, die tevens een 

opname kan betreffen van de huidige toestand en een inschatting voor de toekomstige toestand van het Registergoed, 

geldt het bepaalde in de laatste volzin van lid 4 van dit artikel bepaalde onverkort. 

 

Organisatie van de Veiling. 

Artikel 2. 

 

1. De verantwoordelijkheid voor organisatie, voorbereiding en tenuitvoerlegging van de Veiling berust bij de 

Veilingnotaris. 

2. De Veilingnotaris is bevoegd om vóór en tijdens de Veiling al die maatregelen te nemen die, naar zijn oordeel, 

noodzakelijk zijn voor een ordelijk verloop van de Veiling. 

 Zonder opgave van redenen kan de Veilingnotaris: 

 - een Bod niet als zodanig erkennen; 

 - een Gegadigde niet toelaten tot de Registratie dan wel een Geregistreerde van de Veiling uitsluiten; 

 - een Volmachtgever niet erkennen als mogelijke Koper; 

 - de Veiling schorsen, uitstellen of afgelasten; of 

 - de Inzet laten stilleggen naar aanleiding van een voor hem evidente foute Bieding om vervolgens de Inzet te laten 

doorgaan of de voor hem evidente Bieding te laten schrappen en daarna de Inzet te laten doorgaan. 
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3. Indien een Bieder tijdens of direct na de veiling verklaart dat zijn Bod op een vergissing berust, is hij desondanks 

overeenkomstig artikel 5 lid 6 aan zijn Bod gehouden. Voor afloop van de Termijn van Beraad of totdat de Verkoper 

heeft gegund aan de Bieder, kan de Verkoper mede op basis van de proces-verbaalakte van de Platformnotaris en al dan 

niet op basis van de Website en na overleg met de Veilingnotaris, schriftelijk vaststellen dat er door de Bieder bij het 

uitbrengen van zijn Bod een zodanige vergissing is gemaakt dan wel sprake is van andere omstandigheden dat, naar het 

oordeel van de Verkoper de Bieder niet aan het uitbrengen van zijn Bod gehouden kan worden. Zolang de Verkoper 

niet op basis van het in dit lid bepaalde heeft vastgesteld dat de Bieder niet aan zijn Bod gehouden kan worden, blijft de 

Bieder overeenkomstig artikel 5 lid 6 aan zijn Bod gehouden, tenzij de rechter bij een in kracht van gewijsde gegaan 

vonnis of arrest of een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis of arrest alsnog oordeelt dat de Bieder een zodanige 

vergissing heeft gemaakt dat hij niet aan zijn Bod kan worden gehouden.  

 Indien de Verkoper op basis van het in dit lid bepaalde vaststelt dat de Bieder niet aan zijn Bod gehouden kan worden: 

 - zal de Verkoper zulks schriftelijk meedelen aan de Veilingnotaris; 

 - is de Bieder gehouden aan de Verkoper de schade te vergoeden die de Verkoper als gevolg van het betreffende 

Bod lijdt, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de volledige kosten van het opnieuw executoriaal verkopen 

van het Registergoed. 

 De Verkoper is: 

 - niet gehouden om de in dit lid bedoelde verklaring af te geven; 

 - niet gehouden om haar motivering omtrent het (niet) afgeven van de in dit lid bedoelde verklaring met de Bieder te 

delen; 

 - jegens de Bieder niet aansprakelijk voor het (niet) afgeven van de in dit lid bedoelde verklaring. 

4. Het oordeel van de Veilingnotaris omtrent datgene wat zich tijdens de Veilingperiode afspeelt en de uitleg of de 

toepassing van de Bijzondere Veilingvoorwaarden op de Veilingperiode is beslissend, zulks met uitzondering van het 

vaststellen of er sprake is van een vergissing zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel waartoe slechts de Verkoper bevoegd 

is. 

5. Op verzoek van de Veilingnotaris maakt de Platformnotaris na de Veiling een proces-verbaalakte op waarin hij het 

resultaat van de Biedingen op de Website bevestigt, inclusief vermelding van de Hoogste Bieder, diegene die het op een 

na hoogste Bod en diegene die het op twee na hoogste Bod op de Veiling heeft uitgebracht, en daarnaast constateert 

dat: 

 - er zich geen onregelmatigheden op de Website tijdens Veilingperiode hebben voorgedaan; 

 - het Biedproces niet gemanipuleerd is; 

 - de Biedgegevens tijdens of na de Veilingperiode niet zijn gewijzigd; en 

 - de gegevens die de Veilingnotaris tot zijn beschikking heeft gehad, tijdens de Veilingperiode niet toegankelijk zijn 

geweest voor de Verkoper, het Veilinghuis, de Bieders en/of de Geregistreerden. 

 In geval de Veilingnotaris een voor hem evidente fout Bieding heeft laten schrappen overeenkomstig artikel 2 lid 2, zal 

de Platformnotaris dat in zijn proces-verbaalakte constateren.  

 

De Registratie. 

Artikel 3. 

 

1. Een Gegadigde kan slechts een Bod uitbrengen na Registratie bij de Platformnotaris conform dit artikel.  

2. De Registratie dient te bevatten de door het Veilinghuis verzochte gegevens en documenten doch in ieder geval: 

 a. indien de Gegadigde een natuurlijk persoon is: 

  - indien de Registratie getekend wordt door de Gegadigde: de naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en -

datum, de huwelijkse staat en het volledig adres van de Gegadigde; en  

  - ingeval de Registratie getekend wordt door een gevolmachtigde van de Gegadigde:  

   - de naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en -datum, de huwelijkse staat en het volledig adres van de 

Gegadigde;   

   - de naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en –datum, de huwelijkse staat en het volledige adres van de 

gevolmachtigde; en 

   - de originele en getekende volmacht van de Gegadigde aan de gevolmachtigde; 
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 b. indien de Gegadigde een Nederlandse rechtspersoon is: 

  - indien de Registratie getekend wordt door de vertegenwoordigingsbevoegde(n) van de Gegadigden: de 

statutaire naam en het volledige adres van de rechtspersoon, alsmede naam, voornamen, geboorteplaats en -

datum, volledig adres en kwaliteit van de bestuurder(s) of perso(o)n(en) die krachtens statuten, reglement of 

wet bevoegd is (zijn) namens de Gegadigde het Bod uit te brengen; 

  - indien de Registratie getekend wordt door een gevolmachtigde van de Gegadigde:  

   - de statutaire naam en het volledige adres van de rechtspersoon;  

   - de naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en –datum, de huwelijkse staat en het volledige adres van de 

gevolmachtigde; en 

   - de originele en getekende volmacht van de Gegadigde aan de gevolmachtigde; 

 c. indien de Gegadigde een Nederlandse personenvennootschap (maatschap, vennootschap onder firma of 

commanditaire vennootschap) is: 

  - indien de Registratie getekend wordt door diegene die krachtens de maatschaps-/vennootschaps-

/commanditaire vennootschapsovereenkomst of wet bevoegd is (zijn) namens de Gegadigde het Bod uit te 

brengen: de statutaire naam en het volledige adres van de personenvennootschap, alsmede naam, voornamen, 

geboorteplaats en -datum, volledig adres en kwaliteit van de bestuurder(s) of perso(o)n(en) die krachtens de 

maatschaps-/vennootschaps-/commanditaire vennootschapsovereenkomst of wet bevoegd is (zijn) namens 

de Gegadigde het Bod uit te brengen; 

  - indien de Registratie getekend wordt door een gevolmachtigde van de Gegadigde:  

   - de naam en het volledige adres van de rechtspersoon of personenvennootschap;  

   - de naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en –datum, de huwelijkse staat en het volledige adres van de 

gevolmachtigde; en 

   - de originele en getekende volmacht van de Gegadigde aan de gevolmachtigde; 

 d. indien de Gegadigde een buitenlands rechtspersoon of personenvennootschap is: 

  - indien de Registratie getekend wordt door de bestuurder(s) of perso(o)n(en) die krachtens statuten, 

reglement, vennootschapsovereenkomst of wet bevoegd is (zijn) namens de rechtspersoon of 

personenvennootschap het Bod uit te brengen: de naam en het volledige adres van de rechtspersoon of 

personenvennootschap, alsmede naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, volledig adres en kwaliteit van 

de bestuurder(s) of perso(o)n(en) die krachtens statuten, reglement, vennootschapsovereenkomst of wet 

bevoegd is (zijn) namens de Gegadigde het Bod uit te brengen, alsmede een verklaring van een buitenlandse 

notaris of een functionaris die in dat land de functie van een Nederlandse notaris zoveel mogelijk benadert, 

dat de buitenlandse rechtspersoon of personenvennootschap bevoegd is de rechtshandeling aan te gaan en 

rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd. 

  - indien de Registratie getekend wordt door een gevolmachtigde van de Gegadigde:  

   - de naam en het volledige adres van de rechtspersoon of personenvennootschap;  

   - de naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en –datum, de huwelijkse staat en het volledige adres van de 

gevolmachtigde; en 

   - de originele en getekende volmacht van de Gegadigde aan de gevolmachtigde. 

3. De Registratie dient schriftelijk gedaan te worden en te worden voorzien van de eigenhandig geplaatste handtekening 

van de in lid 2 onder a bedoelde Gegadigde, dan wel de in lid 2 onder b, c en d bedoelde bestuurder(s) of perso(o)n(en). 

De in de vorige volzin bedoelde handtekening dient op basis van een legitimatiebewijs waarvan een kopie is bijgevoegd 

gelegaliseerd te zijn door een Nederlandse notaris, een buitenlandse notaris of een functionaris die in dat land de functie 

van een Nederlandse notaris zoveel mogelijk benadert. Een onder b bedoelde Gegadigde dient een recent uittreksel van 

de Kamer van Koophandel, dat niet ouder is dan vijf werkdagen na afgifte bij overhandiging, alsmede een kopie van een 

geldig Nederlands legitimatiebewijs van de bestuurder(s) of perso(o)n(en) die krachtens statuten, reglement of wet 

bevoegd is (zijn) namens de rechtspersoon het Bod uit te brengen. Een onder c bedoelde Gegadigde dient een recent 

uittreksel van de Kamer van Koophandel, dat niet ouder is dan vijf werkdagen na afgifte bij overhandiging, alsmede een 

kopie van een geldig legitimatiebewijs van de bestuurder(s) of perso(o)n(en) die krachtens maatschaps-/vennootschaps-

/commanditaire vennootschapsovereenkomst of wet bevoegd is (zijn) namens de personenvennootschap het Bod uit te 

brengen. Een onder d bedoelde Gegadigde dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overhandigen van de 
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bestuurder(s) of perso(o)n(en) die krachtens de statuten, reglement, vennootschapsovereenkomst of wet bevoegd is 

(zijn) namens de buitenlandse rechtspersoon of personenvennootschap het Bod uit te brengen.  

 Een in lid 2 bedoelde volmacht dient op basis van een legitimatiebewijs waarvan een kopie is bijgevoegd gelegaliseerd te 

zijn door een Nederlandse notaris, een buitenlandse notaris of een functionaris die in dat land de functie van een 

Nederlandse notaris zoveel mogelijk benadert. Bovendien dient een in lid 2 onder b, c en d bedoelde volmacht voorzien 

te zijn van originele verklaring van diegene die de volmacht heeft gelegaliseerd inhoudende dat de Gegadigde bevoegd is 

om de volmacht te verstrekken en rechtsgeldig is vertegenwoordigd bij de ondertekening van de volmacht. Een in lid 2 

bedoelde volmacht wordt, ongeacht de inhoud van deze volmacht, geacht onbeperkt te zijn in omvang en tijd. Noch de 

Platformnotaris, noch de Veilingnotaris zijn gehouden acht te slaan op een desondanks in een volmacht opgenomen 

beperking en/of daarvan melding te maken in de Registratie. 

 De beoordeling omtrent de geldigheid van de Registratie en de daartoe aangeleverde documenten berust uitsluitend bij 

de Platformnotaris.  

 Indien de in lid 2 onder b, c of d bedoelde bestuurder(s) of perso(o)n(en), ondanks een geldige Registratie namens een 

in lid 2 onder b, c of d bedoelde Gegadigde, op het moment van het uitbrengen van zijn Bod, niet bevoegd is/zijn om 

namens deze Gegadigde het Bod uit te brengen, is/zijn deze bestuurder(s) of perso(o)n(en) zelf aan zijn/hun Bod 

gebonden, ook al verklaart/verklaren hij/zij het Bod namens de Gegadigde te hebben uitgebracht. Indien een in lid 2 

bedoelde gevolmachtigde op grond van de door de Gegadigde aan hem verstrekte volmacht niet bevoegd is om namens 

de Gegadigde zijn Bod te doen, is deze gevolmachtigde zelf aan zijn Bod gebonden, ook al verklaart hij het Bod namens 

de Gegadigde te hebben uitgebracht. 

4. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan een Geregistreerde gebruik maakt bij een Veiling mag een 

Geregistreerde alleen zelf gebruiken. Indien een Bod is ontvangen dat is gedaan met gebruik van het wachtwoord en de 

gebruikersnaam van een Geregistreerde, dan wordt het Bod geacht te zijn gedaan door de Geregistreerde (zelf) en is de 

Geregistreerde, ook in geval van misbruik van het wachtwoord en/of de gebruikersnaam, aan het betreffende Bod 

gebonden en gehouden tot nakoming van alle verplichtingen die uit het Bod kunnen voortvloeien. Indien de 

Geregistreerde vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient de Geregistreerde het Veilinghuis daarvan terstond op 

de hoogte te stellen zodat de toegang tot de Veiling kan worden geblokkeerd. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van 

de Geregistreerde voor schade in geval van gebruik/misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord. 

5. Door Registratie accepteert de Geregistreerde dat hij middels het door hem bij Registratie opgegeven e-mailadres op de 

hoogte wordt gehouden van de Veiling alsmede van bijzonderheden of eventuele onregelmatigheden terzake de Veiling 

of terzake het Registergoed vóór, tijdens en na de Veiling en dat hij middels hetzelfde e-mailadres geïnformeerd wordt 

over toekomstige veilingen die door het Veilinghuis worden georganiseerd. De Geregistreerde draagt het risico dat hij de 

aldus verzonden informatie terzake een Veiling of een Registergoed niet of niet tijdig ontvangt en/of leest.  

6. Indien de Verkoper de Koopovereenkomst op basis van het bepaalde in artikel 23 lid 2 ontbindt, zal de Veilingnotaris 

zulks aan de Platformnotaris meedelen en zal de Platformnotaris de Registratie van de Koper/Geregistreerde voor een 

periode van zes maanden blokkeren en zulks meedelen aan de Koper/Geregistreerde. Indien de Registratie van de 

Koper/Geregistreerde al eerder op basis van dit artikel is geblokkeerd voor een periode van zes maanden, zal de 

Platformnotaris de Registratie van de Koper/Geregistreerde definitief blokkeren en zulks meedelen aan de Koper. 

7. Iedere Geregistreerde dient de Platformnotaris onverwijld wijzigingen ter zake van zijn Registratie door te geven; niet 

doorgegeven wijzigingen komen voor risico van de Geregistreerde. Een Geregistreerde dient op eerste verzoek van de 

Platformnotaris de reeds eerder aangeleverde documenten opnieuw aan te leveren dan wel aanvullende informatie of 

documenten te verschaffen. 

 

De Veiling. 

Artikel 4. 

 

1. De Veiling vindt gedurende de Veilingperiode plaats ten overstaan van de Veilingnotaris op een overeenkomstig artikel 

515 lid 1 juncto artikel 519 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, vast te stellen Website onder vermelding van 

de Begintijd en Eindtijd.  
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 De Definitieve Eindtijd is 23:30 uur op de dag waarop de Inzet plaatsvindt. De Afslag vindt plaats onverwijld na afloop 

van de Inzet, tenzij in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is bepaald dat de Afslag op een ander tijdstip op diezelfde dag 

of op een andere dag plaatsvindt. 

2. De Veiling vindt plaats in twee fasen: 

 - de eerste, de Inzet, bij Opbod; 

 - de tweede, de Afslag, bij Afmijning. 

 Indien zulks in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is bepaald en/of op de Website is vermeld, vindt ter zake van 

meerdere te veilen Registergoederen na de respectievelijke Inzet en Afslag nog een Afslag in combinatie plaats. 

3. Bieden is alleen mogelijk op de Website gedurende de Veilingperiode en wel met inachtneming van het Biedprotocol. 

Indien op grond van de Bijzondere Veilingvoorwaarden conform artikel 15 een borg wordt verlangd, kan een 

Geregistreerde alleen een Bod uitbrengen als de Veilingnotaris deze borg van de Geregistreerde op de 

Kwaliteitsrekening heeft ontvangen.  

4. Indien een Openingsbod is vastgesteld, moet in de Inzet voor het eerst daarover heen worden geboden. 

 

Het Bod. 

Artikel 5. 

 

1. Elk Bod wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk gedaan en zonder enig voorbehoud. 

2. Het Bod wordt uitgedrukt in één geldbedrag in hele euro’s. Een Bod dat is uitgedrukt in relatie tot een ander Bod is niet 

mogelijk. 

3. Elke Bieder blijft gebonden aan zijn Bod, ook al is dit niet het hoogste en ongeacht of dit Bod is uitgebracht tijdens de 

Inzet of de Afslag, totdat: 

 - aan een ander is gegund; 

 - vaststaat dat niet wordt gegund; of 

 - de Veiling wordt afgelast. 

 In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin blijft een Bieder aan zijn Bod gebonden ondanks dat aan een ander is 

gegund, indien hij op verzoek van de Verkoper schriftelijk bevestigt dat hij zijn Bod gestand wil doen. 

4. Tijdens de Inzet kan via de Website statisch en automatisch worden geboden. Een statisch Bod is een Bod via de 

Website waarbij de Bieder een Bod overbiedt met het minimaal door de Website aangegeven hogere bod. Een 

automatisch Bod is een Bod via de Website waarbij de Bieder aangeeft welk Bod hij maximaal voor het Registergoed wil 

doen. Na een overbieding door een andere Bieder, biedt de Website onmiddellijk namens de Bieder het minimaal hogere 

Bod. De Website biedt automatisch voor de Bieder door, tot het maximumbod is bereikt. Mocht een andere Bieder een 

statisch Bod plaatsen, gelijk aan het maximum van het eerder door de Bieder geplaatste automatische Bod, dan gaat het 

automatische Bod voor het statische Bod. Indien meerdere bieders een automatisch Bod plaatsen met een gelijk 

maximumbod, dan gaat die Bieder voor die als eerste het betreffende automatische Bod heeft gedaan. De Biedgegevens 

zijn hierbij leidend. Tijdens de Afslag kan alleen statisch worden geboden via de Website door het uitbrengen van een 

statisch Bod via de knop met de tekst: "MIJN". 

5. De Koopsom is gelijk aan de som van de Inzetsom en het Afmijnbedrag. 

6. Een Bod kan niet ongedaan gemaakt worden. Een Bieder kan zich niet beroepen op bied/intoetsfouten. 

7. De Inzet wordt automatisch met vijf minuten verlengd indien er in de laatste vijf minuten voor het einde van de Inzet 

een nieuw Bod wordt gedaan met dien verstande dat de Inzet niet verlengd wordt indien de Inzet als gevolg van deze 

verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde eindtijd eindigt. 

8. Het uitbrengen van een Bod geldt, ongeacht of er volgens de Bieder sprake is van een vergissing of van een bied-

/intoetsfout, als een wilsverklaring van de Bieder als bedoeld in artikel 3:33 Burgerlijk Wetboek. Voor wat betreft de 

geldigheid van de Biedingen geldt, onverminderd het Biedprotocol, dat zij voor hun werking de Veilingnotaris hebben 

bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 Burgerlijk Wetboek als de Biedingen zichtbaar zijn voor de Veilingnotaris op de 

Website. 

9. In geval van discussie over het tijdstip waarop een Bod is binnengekomen, alsmede in geval van enige storing van de 

door het Veilinghuis beheerde elektronische omgeving of andere storing als gevolg waarvan de Website tijdens de 
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Veilingperiode niet naar behoren functioneert of offline is, beslist de Veilingnotaris, waarbij hij onder meer mag afgaan 

op de Website al dan niet in combinatie met de proces-verbaalakte van de Platformnotaris.  

 

Na afloop van de Veilingperiode. 

Artikel 6. 

 

1. Na afloop van de Veilingperiode maakt de Platformnotaris de in artikel 2 lid 5 bedoelde proces-verbaalakte op en zendt 

een afschrift daarvan onverwijld naar de Veilingnotaris. Bovendien verstrekt de Platformnotaris op verzoek van de 

Veilingnotaris ten aanzien van een Bieder de in artikel 3 lid 2 bedoelde gegevens van: 

 - diegene die namens een in artikel 3 lid 2 onder b, c of d bedoelde Gegadigde de Registratie heeft getekend; of  

 - de gevolmachtigde die namens een in artikel 3 lid 2 bedoelde Gegadigde de Registratie heeft getekend. 

 Indien de proces-verbaalakte van de Platformnotaris niet alle in artikel 2 lid 5 bedoelde bevestigingen en constateringen 

bevat, ontberen de gedane Inzet en Afslag rechtskracht, tenzij er sprake is van een kennelijke misslag in de proces-

verbaalakte. 

2. Na ontvangst van het in lid 1 van dit artikel bedoelde afschrift, maakt de Veilingnotaris een proces-verbaalakte op 

waarin hij het resultaat van de Inzet en Afslag constateert. Iedere Bieder geeft volmacht aan iedere medewerker die op 

dat moment werkzaam is op het kantoor van de Veilingnotaris om namens hem de proces-verbaalakte ten bewijze van 

instemming mede te ondertekenen. 

 

Inzetpremie. 

Artikel 7. 

 

1. Tenzij de Inzetter de Koper is, heeft de Inzetter het recht op een inzetpremie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld in 

de Bijzondere Veilingvoorwaarden. Indien er omzetbelasting over de inzetpremie verschuldigd is, is deze in de 

inzetpremie begrepen. 

2. De Veilingnotaris betaalt de inzetpremie aan de Inzetter zodra de Veilingnotaris het bedrag gelijk aan de uit te betalen 

inzetpremie heeft ontvangen van diegene voor wiens rekening de inzetpremie komt conform de Bijzondere 

Veilingvoorwaarden. 

 

Bieden voor een ander. 

Artikel 8. 

 

1. De Bieder is aan zijn Bod gebonden ook als hij verklaart niet voor zichzelf te hebben geboden. 

2. Tenzij in de Bijzondere Veilingvoorwaarden uitgesloten, heeft een Bieder, overeenkomstig het hierna in lid 3 bepaalde, 

het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een ander heeft uitgebracht. In de Bijzondere Veilingvoorwaarden 

dient te worden opgenomen tot welk uiterste tijdstip een Bieder van dit recht gebruik kan maken. 

3. Deze verklaring dient aan de Veilingnotaris te worden gedaan onder bijvoeging van de volgende documenten: 

 a. een aan de Bieder verleende schriftelijke volmacht voorzien van legalisatie door een notaris. Indien er sprake is van 

een buitenlandse Volmachtgever dan wel de volmacht in het buitenland getekend is dient de volmacht te zijn 

voorzien van een legalisatieverklaring van een buitenlandse functionaris, die in dat land gerechtigd is om een 

dergelijke legalisatieverklaring af te leggen; 

 b. een kopie van een geldig legitimatiebewijs van degene(n) die de volmacht heeft/hebben ondertekend; 

 c. voor zover de volmacht namens een Nederlandse rechtspersoon is ondertekend: 

  1. recente en up to date uittreksel(s) uit het Handelsregister, welke niet ouder is/zijn dan vijf werkdagen na 

afgifte bij overhandiging, alsmede een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de bestuurder(s) of 

perso(o)n(en) die krachtens statuten, reglement of wet bevoegd is (zijn) namens de rechtspersoon de 

volmacht te ondertekenen, 

  2. de geldende tekst van de statuten van de vertegenwoordigde, en 
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  3. indien ingevolge de tekst van die statuten bepaalde goedkeuringen met externe werking voor het doen van 

biedingen/sluiten van de koop vereist zijn, dienen schriftelijke stukken te zijn bijgevoegd waaruit blijkt dat 

die goedkeuring is verkregen; 

 d. voor zover de volmacht namens een Nederlandse personenvennootschap (maatschap, vennootschap onder firma 

of commanditaire vennootschap) is ondertekend: 

  1. recente en up to date uittreksel(s) uit het Handelsregister, welke niet ouder is dan vijf werkdagen na afgifte bij 

overhandiging, waaruit blijkt dat de degene(n) die de volmacht heeft/hebben ondertekend, daartoe 

(vertegenwoordiging)bevoegd was/waren, en 

  2. de geldende tekst van de maatschaps-/vennootschaps-/commanditaire vennootschapsovereenkomst; 

 e. voor zover de volmacht namens een buitenlandse rechtspersoon of personenvennootschap is ondertekend: een 

verklaring van een buitenlandse notaris of een functionaris die in dat land de functie van een Nederlandse notaris 

zoveel mogelijk benadert, dat de buitenlandse rechtspersoon of personenvennootschap bevoegd is de 

rechtshandeling waarop de volmacht ziet aan te gaan en rechtsgeldig is vertegenwoordigd. 

 Indien de Veilingnotaris van oordeel is dat hetgeen hij ontvangen heeft niet voldoet aan de vereisten van dit lid, wordt 

de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Indien de Veilingnotaris van oordeel is dat hetgeen hij 

ontvangen heeft wel voldoet aan de vereisten van dit lid, zal de Veilingnotaris de Verkoper berichten namens wie de 

Bieder verklaard heeft geboden te hebben.  

4. De Verkoper heeft het recht Volmachtgever te accepteren of, zulks ter uitsluitende beoordeling van de Verkoper, niet te 

accepteren. Als de Verkoper de Volmachtgever niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te 

hebben geboden. Als de Verkoper de Volmachtgever wel accepteert, wordt de Volmachtgever geacht zelf het Bod te 

hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 en 6 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Veilingnotaris een 

akte de command passeren met vermelding van de Volmachtgever. De Bieder heeft geen recht op restitutie van reeds 

door hem aan de Veilingnotaris betaalde bedragen aangezien deze zullen gelden als voldaan door de Volmachtgever. 

5. De Bieder is, naast de Volmachtgever, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de Koper 

krachtens de Veiling. Indien de Bieder, in geval de Volmachtgever in gebreke is, de Koopsom geheel voor eigen 

rekening voldoet, wordt hij geacht de Koopovereenkomst voor zichzelf te hebben aangegaan, in welk geval de Levering 

aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Dit lid laat onverlet de rechten die de Bieder eventueel jegens de 

Volmachtgever kan doen gelden.  

6. Indien mocht blijken, dat de Volmachtgever onbevoegd vertegenwoordigd is, wordt degene die als Bieder geregistreerd 

is bij het Veilinghuis geacht het Bod voor zich te hebben uitgebracht. 

 

Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting. 

Artikel 9. 

 

1. De Koopovereenkomst komt tot stand door de Gunning. 

2. Na de dag van de Veilingperiode vangt de Termijn van Beraad aan. Gedurende de Termijn van Beraad heeft de 

Verkoper heeft het recht te gunnen, niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te beraden. Tenzij in de 

Bijzondere Veilingvoorwaarden anders is bepaald, eindigt de Termijn van Beraad vijf (5) werkdagen na de dag van de 

Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund. De Verkoper heeft het recht om te gunnen aan 

een andere Bieder dan de Hoogste Bieder.  

3. Na ontvangst door de Veilingnotaris van het in artikel 6 lid 1 bedoelde afschrift, wordt de Verkoper door de 

Veilingnotaris op de hoogte gesteld van het resultaat van de Veiling. De Verkoper dient vervolgens binnen de in lid 2 

gestelde termijn aan de Veilingnotaris te verklaren of hij tot Gunning overgaat. In geval de Verkoper tot Gunning 

overgaat zal hij tevens verklaren aan wie hij gunt. De Veilingnotaris deelt de Gunning onverwijld mee aan de Koper. 

4. Van de Gunning dient te blijken uit een notariële akte, die de Veilingnotaris na de Gunning zal verlijden. 

5. Indien de Verkoper zich binnen de Termijn van Beraad niet heeft uitgesproken omtrent het al of niet gunnen, wordt hij 

geacht niet te hebben gegund. 

6. Indien Registergoederen zowel afzonderlijk als in combinatie worden geveild, kan de Verkoper de Registergoederen 

afzonderlijk gunnen, zelfs als het Bod voor de Registergoederen in combinatie hoger is. 

7. De Verkoper kan de Veiling, zolang niet is gegund, steeds en zonder opgave van redenen afgelasten. 
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Belasting en kosten. 

Artikel 10. 

 

1. In de Bijzondere Veilingvoorwaarden zal worden bepaald welke kosten, belastingen en lasten voor rekening van de 

Koper komen, met dien verstande dat enkel die kosten, belastingen en lasten in aanmerking komen waarvan de hoogte 

vaststaat of waarvan de hoogte wordt vastgesteld aan de hand van een vast percentage van de Koopsom en dan 

uitsluitend voor zover die verschuldigd zijn. Alle niet voor rekening van de Koper komende kosten ter zake van de 

Veiling, zijn kosten van de executie als bedoeld in artikel 524 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, die uit de 

koopprijs worden voldaan.  

2. Indien het Registergoed in delen aan verschillende Kopers wordt verkocht, worden de aan de Koper in rekening te 

brengen kosten: 

 - voor zover die kosten zijn toe te rekenen aan de verschillende delen, conform die toerekening aan de verschillende 

Kopers in rekening gebracht; 

 - voor zover die kosten niet zijn toe te rekenen aan de verschillende delen, aan de verschillende Kopers in rekening 

gebracht naar rato van de Koopsommen van de verschillende delen. 

3. De in lid 1 van dit artikel bedoelde kosten worden vermeerderd met de eventueel daarover verschuldigde 

omzetbelasting. 

4. In de Bijzondere Veilingvoorwaarden zal de Verkoper verklaren of ter zake van de levering krachtens de wet 

omzetbelasting verschuldigd is. Indien omzetbelasting verschuldigd is, is deze niet in het Bod begrepen.  

5. De in lid 1 van dit artikel bedoelde belastingen, kosten en lasten maken nimmer deel uit van het gedane Bod, doch zijn 

daarboven verschuldigd. 

6. Tussen de Verkoper en de Koper worden geen (zakelijke) lasten verrekend. Het staat de Koper vrij om deze belasting 

en heffingen met de eigenaar te verrekenen. De Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele 

verrekening van deze belastingen en heffingen. 

 

Tijdstip van betaling. 

Artikel 11. 

 

1. Tenzij in de Bijzondere Veilingvoorwaarden anders is bepaald, dient de Koper: 

 a. de verschuldigde overdrachtsbelasting en de waarborgsom bedoeld in artikel 13 lid 1 uiterlijk drie (3) dagen na de 

Gunning; 

 b. de overige voor zijn rekening komende kosten, belastingen en lasten en de Koopsom uiterlijk zes (6) weken na de 

Gunning, 

 te voldoen. 

 Het recht van de Koper om de in dit lid bedoelde betalingen op te schorten wordt uitgesloten.  

2. Als vaststaat dat de Veiling geen doorgang vindt of de Verkoper niet tot Gunning overgaat, dienen de door Verkoper te 

betalen kosten zoals executiekosten en inzetpremie zo spoedig mogelijk te worden voldaan. 

3. Indien de grootte van het te betalen bedrag op het moment van opeisbaar worden nog niet vaststaat, dan kan de 

Veilingnotaris een daarvoor te schatten bedrag laten voldoen, ter nadere verrekening. 

4. Zodra de Koper nalatig is in enige betalingsverplichting, geldt dit als verzuim in de zin van artikel 23 en: 

 - dient de Koper zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf dat moment over het verschuldigde bedrag de 

wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek te vergoeden; en  

 - heeft de Verkoper de bevoegdheid om, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, de Koopovereenkomst te 

ontbinden overeenkomstig het in artikel 23 lid 2 sub b bepaalde. 

5. De Veilingnotaris zal nimmer een hoger rentepercentage vergoeden of verschuldigd zijn over de waarborgsom, dan het 

rentepercentage dat de Veilingnotaris ontvangt op de rekening waarnaar de waarborgsom is overgemaakt. 

 

Wijze van betaling, kwijting. 

Artikel 12. 
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1. De Koper is gehouden al het verschuldigde te storten op de Kwaliteitsrekening, zodanig dat de Kwaliteitsrekening 

uiterlijk op het in artikel 11 bedoelde uiterste tijdstip is gecrediteerd met het betreffende bedrag. 

2. Het recht van de Koper om de betaling op te schorten of verrekening toe te passen wordt, voor zover de wet dit 

toestaat, uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens verrekening met de gestorte en niet bestede waarborgsom op grond van de 

laatste volzin van artikel 13 lid 3. 

3. Zodra de Koper aan al zijn betalingsverplichtingen krachtens de Veiling heeft voldaan, zal daarvan blijken uit een 

Notariële Verklaring van Betaling. 

 

Waarborgsom. 

Artikel 13. 

 

1. Tenzij in de Bijzondere Veilingvoorwaarden anders is bepaald, dient de Koper aan de Veilingnotaris een waarborgsom 

te betalen, ten bedrage van tien procent (10%) van de Koopsom. 

2. De Veilingnotaris restitueert de waarborgsom aan de Koper, indien de Koopovereenkomst, anders dan door een 

toerekenbare tekortkoming van de Koper, is ontbonden, tenzij de Verkoper en de Koper anders zijn overeengekomen. 

3. Indien de Koper in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, of indien niet vaststaat of hij in verzuim is, houdt 

de Veilingnotaris - behoudens eensluidende betalingsopdracht van de Verkoper en de Koper - de door de Koper 

gestorte waarborgsom onder zich, totdat ingevolge een in kracht van gewijsde gegane beslissing van de bevoegde rechter 

of andere bindende uitspraak, vaststaat aan wie uitbetaling moet plaatshebben. De Veilingnotaris brengt op deze 

waarborgsom in mindering de volgens artikel 10 ten laste van de Koper komende belastingen, kosten en lasten, voor 

zover verschuldigd en nog niet voldaan. 

4. In plaats van het storten van de hiervoor bedoelde waarborgsom, is de Koper bevoegd een bankgarantie te doen stellen 

voor eenzelfde bedrag door een kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. 

 De bankgarantie dient: 

 a. onvoorwaardelijk en onherroepelijk te zijn en geen voorbehoud - hoe ook genaamd - te bevatten; 

 b. voort te duren tot ten minste één (1) maand na de voor de betaling van de Koopsom vastgestelde uiterlijke datum;  

 c. anders dan door verloop van de duur waarvoor zij is afgegeven, slechts te eindigen, zodra de Veilingnotaris dat aan 

de kredietinstelling, die de bankgarantie heeft afgegeven, meedeelt; en 

 d. in te houden dat het bedrag op eerste vordering van de Veilingnotaris, zonder opgaaf van redenen, zal worden 

uitgekeerd door storting op de Kwaliteitsrekening. 

 Indien het bedrag van de garantie niet tot uitkering is gekomen en op de Koper geen betalingsverplichtingen meer 

rusten, bericht de Veilingnotaris de kredietinstelling dat de bankgarantie kan vervallen. De originele bankgarantie dient 

door de Veilingnotaris te zijn ontvangen voor het in artikel 11 bedoelde uiterste tijdstip voor betaling van de 

waarborgsom. 

5. De verplichting tot betaling van de waarborgsom vervalt zodra de Koper alle verplichtingen uit hoofde van de 

Koopovereenkomst is nagekomen. 

6. Indien de Koper niet op tijd voldoet aan zijn verplichting tot betaling van de waarborgsom, geldt dit als verzuim waarop 

het bepaalde in artikel 23 van toepassing is, zonder dat ingebrekestelling vereist is.  

 

Toerekening betalingen. 

Artikel 14. 

 

1. De betalingen door of namens de Koper aan de Veilingnotaris gedaan, strekken ter voldoening van het door de Koper 

verschuldigde, en wel in volgorde: 

 a. de ingevolge de Levering verschuldigde overdrachtsbelasting en de voor rekening van de Koper komende kosten 

als bedoeld in artikel 10; 

 b. rente, boete en schadevergoeding; 

 c. de Koopsom. 
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2. Indien in de betaling krachtens artikel 11 lid 1 onder a een bedrag bestemd voor overdrachtsbelasting is begrepen die 

niet verschuldigd blijkt te zijn, wordt dit bedrag niet aan de Koper gerestitueerd, maar aangemerkt als waarborgsom 

volgens artikel 13 casu quo als toevoeging daaraan. 

3. De netto-opbrengst van de Veiling is gelijk aan de Koopsom verminderd met alle niet voor rekening van de Koper 

komende kosten ter zake van de Veiling. 

 

Borg. 

Artikel 15. 

 

Indien zulks in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is bepaald, is de Geregistreerde verplicht om vóór aanvang van de Veiling 

een borg, waarvan de hoogte en de verdere voorwaarden blijken uit de Bijzondere Veilingvoorwaarden, aan de Veilingnotaris 

te betalen door storting op de Kwaliteitsrekening. 

 

Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen. 

Artikel 16. 

 

1. Het risico dat het Registergoed niet wordt geleverd vrij van: 

 - bijzondere lasten en beperkingen, waaronder mede begrepen beperkte rechten, erfdienstbaarheden, kwalitatieve 

verplichtingen, publiekrechtelijke beperkingen waarop de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 

onroerende zaken van toepassing is; en 

 - een eventueel ten tijde van de Aflevering van het Registergoed ter zake het Registergoed uitgeoefend retentierecht, 

 komt voor rekening van de Koper, tenzij de Bijzondere Veilingvoorwaarden anders bepalen. 

 De Koper kan zich er niet op beroepen dat het Registergoed behept is met een last of een beperking die er niet op had 

mogen rusten, of dat het niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de Verkoper dat wist. De Koper aanvaardt de in 

de Bijzondere Veilingvoorwaarden vermelde bijzondere lasten en beperkingen en ook die bijzondere lasten en 

beperkingen, die niet vermeld zijn in de Bijzondere Veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan. Van de 

Koper wordt verwacht dat hijzelf onderzoek instelt op alle in dit lid genoemde punten, dan wel dat hij als hij dit 

onderzoek achterwege laat of gelaten heeft hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt. De Koper aanvaardt 

zonder voorbehoud dat de Verkoper zich bij zijn onderzoek naar deze lasten en beperkingen beperkt tot hetgeen 

voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen hij feitelijk uit andere bronnen van het Registergoed weet met 

betrekking tot de bijzondere lasten en beperkingen. 

2. Voor zover in de Bijzondere Veilingvoorwaarden verplichtingen, lasten en/of beperkingen worden vermeld, worden die 

verplichtingen, lasten en/of beperkingen: 

 - ingeval van openbare verkoop als bedoeld in artikel 519 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, onder de 

opschortende voorwaarde dat: 

  - de Veiling heeft plaatsgevonden, en 

  - het Registergoed door de Verkoper is gegund; en  

  - de Koper de Koopsom aan de Veilingnotaris heeft voldaan, 

  aan de Koper opgelegd, worden die verplichtingen, lasten en beperkingen onder dezelfde opschortende 

voorwaarde door de Koper uitdrukkelijk aanvaard en worden die rechten, voor zover het om rechten gaat die ten 

behoeve van (een) derde(n) moeten worden bedongen, onder dezelfde opschortende voorwaarde uitdrukkelijk 

door de Verkoper bedongen en door de Verkoper ten behoeve van die derde(n) aanvaard; 

 - ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek bij de Levering aan de 

Koper opgelegd, worden die verplichtingen, lasten en beperkingen bij dezelfde Levering door de Koper 

uitdrukkelijk aanvaard en worden die rechten, voor zover het om rechten gaat die ten behoeve van (een) derde(n) 

moeten worden bedongen, bij dezelfde Levering uitdrukkelijk door de Verkoper bedongen en door de Verkoper 

ten behoeve van die derde(n) aanvaard. 

3. Tenzij de Bijzondere Veilingvoorwaarden anders bepalen, staat de Verkoper niet in voor de afwezigheid van materiële 

gebreken in of aan het Registergoed waaronder mede begrepen eventuele verontreiniging van de bodem en het 

grondwater behorende tot het Registergoed. Onder materiële gebreken in of aan het Registergoed wordt begrepen de 
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aanwezigheid van materialen die (bij verwijdering) schadelijk kunnen zijn voor milieu of de volksgezondheid of die 

kunnen worden beschouwd als chemisch afval, waaronder begrepen asbesthoudende materialen. De eventuele 

aanwezigheid van materiële gebreken in of aan het Registergoed komt voor rekening van de Koper. 

 

Omschrijving van de leveringsverplichting. 

Artikel 17. 

 

1. De Verkoper is verplicht aan de Koper de eigendom of - indien het Registergoed een ander recht betreft - dat recht te 

leveren. 

2. Indien de door Verkoper opgegeven maat of grootte van het Registergoed niet juist is, kan de Koper noch de Verkoper 

daaraan enig recht ontlenen.  

3. Ingeval van executie door een hypotheekhouder worden de in of op het Registergoed aanwezige roerende zaken, ter 

zake waarvan de Verkoper bevoegd is deze tezamen met het Registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels te 

executeren, mede in verband met de heffing van overdrachtsbelasting, geacht voor nihil euro te zijn begrepen in de 

Koopsom. 

 Ingeval van executie door een hypotheekhouder komt het risico dat een roerende zaak, die tezamen met het 

Registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels wordt geëxecuteerd, wordt getroffen door het Bodemrecht als 

bedoeld in artikel 22 Invorderingswet 1990, voor rekening van de Koper. 

 Ingeval van executie door een hypotheekhouder zijn de in of op het Registergoed aanwezige roerende zaken, ter zake 

waarvan de Verkoper niet bevoegd is deze tezamen met het Registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels te 

executeren, niet in de verkoop en Levering begrepen en is de Verkoper, indien bij de Aflevering nog dergelijke roerende 

zaken op of in het Registergoed aanwezig zijn, niet gehouden deze roerende zaken te verwijderen of de kosten van de 

eventuele verwijdering van deze roerende zaken voor zijn rekening te nemen. 

 Ingeval van executie door een beslaglegger zijn de roerende zaken, die op of in het Registergoed aanwezig zijn, niet in de 

verkoop en Levering begrepen en is de Verkoper, indien bij de Aflevering nog dergelijke roerende zaken op of in het 

Registergoed aanwezig zijn, niet gehouden deze roerende zaken te verwijderen of de kosten van de eventuele 

verwijdering van deze roerende zaken voor zijn rekening te nemen. 

4. Indien het Registergoed een ander recht dan eigendom betreft, geldt het in dit artikel bepaalde voor zover de 

voorwaarden van dat recht niet anders luiden. 

 

Levering. 

Artikel 18. 

 

1. Zodra de aan de Gunning verbonden voorwaarde van algehele betaling is vervuld, kan de Levering van het Registergoed 

worden voltooid als in de leden 2 en 3 omschreven. Zowel de Koper als de Verkoper kan dit eenzijdig bewerkstelligen. 

2. De Levering van het Registergoed geschiedt door de inschrijving van de daartoe bestemde akten in de openbare 

registers voor registergoederen. Zonder de Notariële Verklaring van Betaling zijn de door de Veilingnotaris ter zake van 

de Veiling verleden akten niet bestemd en evenmin geschikt voor inschrijving in de openbare registers en kunnen deze 

derhalve de overdracht niet bewerkstelligen.  

3. In geval van Veiling van een lidmaatschap kunnen de ter zake van de Veiling opgemaakte akten de overdracht van het 

lidmaatschap, met inachtneming van de daarvoor in de statuten gestelde eisen, eerst tot stand brengen nadat zij gevolgd 

zijn door de Notariële Verklaring van Betaling. 

4. Na de Levering kan ontbinding van de Koopovereenkomst niet meer gevorderd worden.  

5. De Verkoper is niet tot enige assistentie gehouden bij de doorhaling van inschrijvingen van vervallen hypotheken, 

beslagen en beperkte rechten bedoeld in artikel 3:273 leden 2 en 3 Burgerlijk Wetboek, behoudens voor zover het 

betreft de inschrijvingen van vervallen beperkte rechten die ten behoeve van de Verkoper zelf zijn gevestigd. 

 

Risico en verzekering. 

Artikel 19. 
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1. Het Registergoed is voor risico van de Koper vanaf het moment dat de Gunning hem is meegedeeld, dan wel, ingeval 

van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, vanaf het moment dat de 

voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd. 

2. De Koper is verplicht vanaf het moment dat hij het risico draagt er voor te zorgen dat de tot het Registergoed 

behorende opstallen bij een solide verzekeringsmaatschappij op de in Nederland bij schadeverzekeringsmaatschappijen 

gebruikelijke voorwaarden voor herbouwwaarde verzekerd zijn. Deze verplichting geldt niet voor zover de Koper kan 

aantonen, dat een dergelijke verzekering in redelijkheid niet mogelijk is of de Koper een overheidsinstantie is die haar 

opstallen niet pleegt te verzekeren. De Koper dient desverlangd het bewijs van verzekering en van premiebetaling over 

te leggen. De Verkoper is bevoegd bij de verzekeringsmaatschappij inlichtingen te vragen. Is de Koper nalatig in zijn 

verplichting tot verzekeren of in het verstrekken van informatie daarover, dan is de Verkoper gemachtigd de verzekering 

op naam en voor rekening van de Koper te sluiten. 

 

Aflevering. 

Artikel 20. 

 

1. Aflevering van het Registergoed vindt, tenzij in de Bijzondere Veilingvoorwaarden anders is bepaald, plaats onverwijld 

nadat de Koper de Koopsom en alle overige ter zake van de Veiling door hem verschuldigde bedragen heeft voldaan. 

2. Indien de Aflevering op grond van de Bijzondere Veilingvoorwaarden of een nadere overeenkomst plaatsvindt voordat 

de Koopsom betaald is, vergoedt de Koper over de Koopsom de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk 

Wetboek vanaf de dag van Aflevering tot en met de dag van betaling. Indien de Koper vervolgens nalatig is in de 

nakoming van zijn betalingsverplichtingen, eindigt zijn gebruiksrecht terstond en dient hij het Registergoed onmiddellijk 

in de oorspronkelijke staat, leeg en ontruimd, ter beschikking van de Verkoper te stellen. De verplichting tot betaling 

van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek eindigt aan het einde van de dag waarop het 

Registergoed weer in de voorgeschreven staat ter beschikking van de Verkoper staat, onverminderd het bepaalde in 

artikel 11 lid 4. 

3. De Verkoper zal de Koper voor zover mogelijk in de gelegenheid stellen het Registergoed voor de Aflevering te 

bezichtigen. Indien bezichtiging niet mogelijk is, heeft de Koper deswege geen aanspraak op de Verkoper. 

4. Het Registergoed wordt afgeleverd in de feitelijke toestand waarin het zich op het moment van Aflevering blijkt te 

bevinden. Het risico dat het Registergoed na de Gunning, geheel of gedeeltelijk, tenietgaat, wordt beschadigd of 

anderszins in waarde daalt komt, ongeacht de oorzaak, voor rekening van de Koper.  

5. Het risico van aanwezigheid van bewoners en/of gebruikers bij de Aflevering komt voor rekening van de Koper. 

6. Het risico dat het voormalige of huidige gebruik van het Registergoed (op publiek- of privaatrechtelijke gronden (niet) is 

toegestaan) komt voor rekening van de Koper. 

7. Tenzij in de Bijzondere Veilingvoorwaarden anders is bepaald, beschikt de Verkoper niet over een energielabel dan wel 

een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. De gevolgen van het eventueel niet 

beschikken over een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie 

gebouwen, komen voor rekening van de Koper. 

8. Gezien het bepaalde in de artikelen 19 lid 1 en 20 lid 4, zijn de gevolgen in geval van gebreken bij Aflevering die niet zijn 

het gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Verkoper volledig voor rekening van de Koper. 

 

Ontruiming. 

Artikel 21. 

 

1. Indien het Registergoed bij de eigenaar (daaronder begrepen degene(n) die zich zonder recht of titel in het Registergoed 

bevindt/bevinden) in gebruik is en derhalve niet vrij van gebruik wordt afgeleverd, kan de Koper overeenkomstig artikel 

525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse(n) van de 

daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm. De eventueel verschuldigde kosten ter zake de 

ontruiming zijn voor rekening van de Koper. De Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de Koper tot 

ontruiming. 
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2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt niet indien op grond van de Bijzondere Veilingvoorwaarden, de Aflevering 

plaatsvindt niet vrij van bewoners en/of gebruikers. 

 

Huur / gebruik. 

Artikel 22. 

 

1. In de Bijzondere Veilingvoorwaarden zal de verhuur- en gebruikssituatie van het Registergoed worden vermeld voor 

zover dat bij de Verkoper op dat moment bekend is.  

 A. Ingeval van bij de Verkoper bekende verhuur geldt het volgende: 

  De Verkoper zal inzage geven in de huurovereenkomsten voor zover die in zijn bezit zijn. De Verkoper staat er 

niet voor in dat de verstrekte informatie juist is of dat er voordien of nadien afwijkende afspraken zijn of worden 

gemaakt. De Verkoper staat er eveneens niet voor in dat de verplichtingen die voortvloeien uit de 

huurovereenkomsten volledig en/of regelmatig worden nagekomen. 

 B. Ingeval van verhuur in strijd met het huurbeding geldt het volgende: 

  Als het Registergoed voor zover de Verkoper bekend verhuurd is in strijd met het huurbeding als bedoeld in 

artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek, zal in de Bijzondere Veilingvoorwaarden worden opgenomen of de Verkoper 

zelf de betreffende huurovereenkomst vernietigt op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek of de eventuele 

mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 

Burgerlijk Wetboek overlaat aan de Koper.  

  i. Ingeval van het overlaten van de vernietiging van de huurovereenkomst aan de Koper geldt het volgende: 

   Indien de Verkoper de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te 

vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek overlaat aan de Koper, geschiedt de vernietiging 

voor rekening en risico van de Koper en komt het risico dat deze vernietiging niet mogelijk is omdat het 

Registergoed al verhuurd was ten tijde van de hypotheekverlening of omdat de huidige verhuring niet op 

ongewone, voor de Verkoper meer bezwarende voorwaarden heeft plaatsgevonden, voor rekening van de 

Koper. 

  ii. Ingeval de Verkoper zelf de huurovereenkomst vernietigt geldt het volgende: 

   Indien de Verkoper zelf de betreffende huurovereenkomst vernietigt op grond van artikel 3:264 Burgerlijk 

Wetboek en het Registergoed ten tijde van de Levering in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, 

is het aan de Koper om op zijn kosten ontruiming van het Registergoed te bewerkstelligen.  

  Voor zover voor de vernietiging van een huurovereenkomst verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk 

Wetboek vereist is, zal in de Bijzondere Veilingvoorwaarden worden opgenomen of een dergelijk verlof is 

verkregen of voor de Veiling zal worden verkregen. 

  De Koper aanvaardt de eventueel door de voorzieningenrechter overeenkomstig artikel 3:264 lid 6 Burgerlijk 

Wetboek vastgestelde termijn waarbinnen geen ontruiming van het Registergoed mag plaatsvinden.  

 Indien het Registergoed ten tijde van de Levering: 

 - is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden omdat de 

Verkoper niet met deze huurovereenkomst bekend was; of 

 - op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, 

 komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper en aanvaardt de 

Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende huurovereenkomst, onverminderd de eventuele 

mogelijkheid voor de Koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk 

Wetboek.  

2. Indien het Registergoed is verhuurd, gaan de rechten en plichten uit de huur op de Koper over voor zover de wet dit 

voorschrijft.  

 Voor zover huurtermijnen of overige aanspraken zijn verpand aan de Verkoper, zal de Verkoper daarvan melding 

maken in de Bijzondere Veilingvoorwaarden. Per de datum van de Notariële Verklaring van Betaling doet de Verkoper 

afstand van het pandrecht, waaronder begrepen van de bevoegdheid tot het innen van nog niet betaalde huurtermijnen, 

hetgeen door de Koper wordt aanvaard. De Verkoper staat er niet voor in dat de huurtermijnen of overige aanspraken 
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niet zijn verpand aan derden of dat er op een andere wijze over deze termijnen is beschikt over termijnen die bij de 

Levering nog niet zijn verschenen, ook al wordt daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden geen mededeling gedaan.  

3. Ingeval van een executieveiling door een beslaglegger doet deze een beroep op nietigheid van na de beslaglegging 

gesloten huurovereenkomsten. 

4. Voor wat betreft iedere, ten tijde van de Levering, ter zake het Registergoed van kracht zijnde huurovereenkomst: 

 - komt het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de huurovereenkomst beslag is gelegd voor 

rekening van de Koper; 

 - voor zover de huurder verplicht is een waarborgsom te storten of een bankgarantie te doen stellen, staat de 

Verkoper er niet voor in dat de huurder een waarborgsom heeft gestort of een bankgarantie heeft doen stellen; 

 - kan de Koper jegens de Verkoper alleen aanspraak maken op afgifte van een in opdracht van de huurder gestelde 

originele bankgarantie, als de betreffende originele bankgarantie in het bezit is van de Verkoper; 

 - heeft de Koper overigens ter zake een: 

  - door de huurder gestorte waarborgsom; 

  - in weerwil van een verplichting ter zake niet door de huurder gestorte waarborgsom; 

  - in opdracht van de huurder gestelde bankgarantie; en/of 

  - in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de huurder gestelde bankgarantie, 

  geen aanspraak jegens de Verkoper; 

 - heeft de Koper geen aanspraak jegens de Verkoper op grond van het feit dat de huurder tot het moment van 

Levering van het Registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan; 

 - wordt een huurtermijn, die betrekking heeft op de betaalperiode van de huurovereenkomst waarin Levering valt, 

uitsluitend tussen de Verkoper en de Koper op en per de datum van Levering verrekend voor zover de Verkoper 

de betreffende huurtermijn heeft ontvangen. 

5. In dit artikel wordt voor zover van toepassing onder huur tevens pacht en huurkoop verstaan en wordt onder 

huurovereenkomst tevens verstaan een andersoortige overeenkomst op grond waarvan een ander dan de rechthebbende 

van het Registergoed het gebruik heeft van het Registergoed. 

 

Niet nakoming. 

Artikel 23. 

 

1. Bij niet of niet tijdige nakoming van een verplichting uit hoofde van de Koopovereenkomst, anders dan door een niet 

aan één der partijen toe te rekenen tekortkoming, is de nalatige partij aansprakelijk voor alle daaruit voor de wederpartij 

ontstane schade met kosten en rente, ongeacht het feit of de nalatige partij in verzuim is in de zin van het volgende lid. 

2. Indien één van de partijen, na bij deurwaardersexploot of aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld, gedurende 

drie (3) dagen met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen nalatig blijft, is deze partij in verzuim en heeft 

de wederpartij de keuze tussen: 

 a. nakoming van de Koopovereenkomst te vorderen indien dit in redelijkheid van de nalatige verlangd kan worden, 

in welk geval de nalatige na afloop van de vermelde termijn van drie (3) dagen voor elke sedertdien ingegane dag 

tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is van drie promille (3‰) van de 

Koopsom met een minimum van in elk geval duizend euro (€ 1.000,--); of 

 b. de Koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijk 

opeisbare boete van vijftien procent (15%) van de Koopsom te vorderen. 

 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 4, is ingebrekestelling niet vereist indien de Koper nalatig is in enige 

betalingsverplichting. 

3. In geval van niet-nakoming door de Verkoper, waarvoor de Verkoper, ondanks het bepaalde in de Algemene 

Veilingvoorwaarden, aansprakelijk is, heeft de Koper het in lid 2 sub b vermelde recht slechts, indien het gebrek van 

zodanige aard en omvang is, dat de Koper aannemelijk kan maken, dat hij niet gekocht zou hebben indien hij van dit 

gebrek op de hoogte zou zijn geweest. Zo niet, dan heeft de Koper alleen recht op vergoeding van de door het gebrek 

veroorzaakte waardevermindering en andere schade. Indien partijen van mening verschillen omtrent het in dit lid 3 

bepaalde, is de uitspraak van drie deskundigen, die op de in lid 5 vermelde wijze worden benoemd, beslissend. 
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4. Indien de Verkoper, na de Koopovereenkomst ontbonden te hebben verklaard, binnen zes (6) maanden tot herveiling 

overgaat op dezelfde voorwaarden als waarop de oorspronkelijke Veiling plaatsvond, wordt de schade van de Verkoper, 

vastgesteld op het nadelig verschil tussen de Koopsom van de oorspronkelijke Veiling en die van de herveiling, 

verhoogd met kosten en rente. Indien in de herveiling de Koopsom hoger is dan die van de oorspronkelijke Veiling, zal 

de in verzuim zijnde Koper van die meerdere opbrengst geen voordeel genieten. 

5. In alle andere gevallen dan verkoop in herveiling, overeenkomstig het bepaalde in lid 4, zal de door de Verkoper geleden 

schade worden vastgesteld door drie deskundigen die benoemd worden door de kantonrechter, binnen wiens ressort het 

Registergoed is gelegen. Nadat de meest gerede partij zich jegens de wederpartij schriftelijk op deze bepaling heeft 

beroepen, heeft de wederpartij gedurende een maand de gelegenheid om voor berechting van het geschil door de 

volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 

6. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. 

 

Toezicht. 

Artikel 24. 

 

De Platformnotaris controleert aan de hand van een security audit of het Veilinghuis zich naar redelijkheid inspant om haar 

systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en de hiervoor passende 

technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer legt, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke vereisten en 

de stand van de techniek op dat moment. De security audit wordt geactualiseerd zodra de Platformnotaris daartoe aanleiding 

ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen die zijn doorgevoerd in de door de Website ontsloten, door het Veilinghuis 

beheerde, elektronische omgeving door middel waarvan de Biedingen kunnen worden gedaan. 

 

Aansprakelijkheid. 

Artikel 25. 

 

1. Een Gegadigde, een Geregistreerde, een Bieder, een Volmachtgever en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak 

op vergoeding van schade of op enig ander recht jegens de Verkoper, de Veilingnotaris, de Platformnotaris, de 

Vastgoedadviseur en/of het Veilinghuis en/of door hen ingeschakelde derden uit hoofde van: 

 - mededelingen ter zake het Registergoed, ongeacht of deze onderdeel uitmaken van de Objectinformatie; 

 - het achterwege blijven van mededelingen; 

 - een omstandigheid of een risico dat conform de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor rekening van de Koper 

komt; 

 - verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de 

Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het 

gebruik dat van de Website; 

 - de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Website wordt verwezen; 

 - schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de Veiling of het gebruik 

van: 

  - de Website; 

  - enige andere door het Veilinghuis aangeboden dienst; en/of 

  - de door het Veilinghuis verstrekte informatie; 

 - eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoper, de Veilingnotaris, de Vastgoedadviseur en/of 

het Veilinghuis zijn ingeschakeld; 

 - een Registratie die niet tijdig is afgerond om het door de Gegadigde beoogde Bod uit te brengen; 

 - enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van het Veilinghuis als direct of indirect 

gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van het Veilinghuis, zoals bijvoorbeeld maar niet 

uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur of in software, 

stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden; 

 - de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de Website om mee te bieden; 

 - de snelheid van de internetverbinding van de Bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding. 
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2. In de Bijzondere Veilingvoorwaarden kan niet van het bepaalde in lid 1 van dit artikel worden afgeweken. 

3.  Geen enkele medewerker van de Verkoper en geen van de door de Verkoper direct of indirect ingeschakelde derden 

(daaronder begrepen de Vastgoedadviseur, het Veilinghuis en de Veilingnotaris), is gemachtigd om met betrekking tot 

het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken. De Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich 

nimmer jegens de Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers of door de Verkoper ingeschakelde derden 

(daaronder begrepen de Vastgoedadviseur en de Veilingnotaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de 

Objectinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de 

volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de 

ruimste zin des woords te verrichten. 

 

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 

Artikel 26. 

 

De Koper is ermee bekend dat de Veilingnotaris zich conformeert aan de richtlijnen en beleidsregels van de Koninklijke 

Notariële Beroepsorganisatie, en voorts aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving, waaronder ook de Wet ter 

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In verband hiermee kan de Veilingnotaris verplicht zijn om 

situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland. Volgens de 

wet mag de Veilingnotaris zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.  

 

Slotbepalingen. 

Artikel 27. 

 

1. De Algemene termijnenwet is van toepassing op de termijnen, die in de Algemene Veilingvoorwaarden en Bijzondere 

Veilingvoorwaarden zijn vermeld. 

2. Voor zover op grond van de Bijzondere Veilingvoorwaarden een omstandigheid of een risico voor rekening van een 

Gegadigde, een Geregistreerde, een Bieder of de Koper komt, zal de betreffende omstandigheid of de verwezenlijking 

van het betreffende risico nimmer aanleiding zijn tot ontbinding van de Koopovereenkomst, tot betaling van enige 

schadevergoeding of tot enigerlei verrekening. 

3. Een e-mail geldt als een wilsverklaring bedoeld in artikel 3:33 Burgerlijk Wetboek. 

4. Van eventuele aanvullingen op - of afwijkingen van de Algemene Veilingvoorwaarden dient uit de Bijzondere 

Veilingvoorwaarden te blijken. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Veilingvoorwaarden en de Bijzondere 

Veilingvoorwaarden gelden deze laatste. 

5. De rechten van de Koper uit hoofde van de Koopovereenkomst zijn niet overdraagbaar casu quo verpandbaar, anders 

dan uit hoofde van het voor de Koper uit artikel 8 eventueel voortvloeiende recht. 

6.  Op de Algemene Veilingvoorwaarden en Bijzondere Veilingvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

7.  De Rechtbank Amsterdam is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of 

verband houden met de Veiling. 

8. De bepalingen in deze Algemene Veilingvoorwaarden laten onverlet de bepalingen in de gebruikersvoorwaarden, 

waaronder de daarin opgenomen exoneratieclausules, die door het Veilinghuis op de Website van toepassing worden 

verklaard. 

9. De Algemene Veilingvoorwaarden kunnen enkel gewijzigd worden bij notariële akte. 
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VEILINGVOORWAARDEN 

Aan de Weverij 103A te Vaals 

 

Op vierentwintig april tweeduizend achttien verscheen voor mij, mr. Meindert  --  

Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:  ------------------------------------------  

mevrouw Alexandra Josina de Jel, werkzaam te 3012 CN Rotterdam, Weena  ----  

690, geboren te Dordrecht op zeventien april negentienhonderd zesenzeventig,  -  

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van Deutsche Bank AG, een  

vennootschap (“Aktiengesellschaft”) naar het recht van de Bondsrepubliek  ------  

Duitsland, statutair gevestigd te Frankfurt am Main (Duitsland),  -------------------  

kantoorhoudende te 1101 HE Amsterdam op het adres De Entrée 195,  ------------  

ingeschreven in het handelsregister te Frankfurt am Main (Duitsland) onder  -----  

nummer HR B 30000 en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder   

nummer 33304583.  -------------------------------------------------------------------------  

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde het navolgende.  ----------------  

Definities.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 1.  ------------------------------------------------------------------------------------  

In de akte wordt verstaan onder:  ----------------------------------------------------------  

- Algemene Veilingvoorwaarden:  -----------------------------------------------------  

 de Algemene Veilingvoorwaarden vastgesteld bij akte op  -----------  

eenendertig december tweeduizend veertien verleden voor mr.  -----  

M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is  

ingeschreven in de Openbare Registers, in register Hypotheken 4,  -  

deel 65530, nummer 153;  -------------------------------------------------  

- Eigenaar:  -------------------------------------------------------------------------------  

 de rechthebbende tot het Registergoed;  ---------------------------------  

- Hypotheek: ------------------------------------------------------------------------------  

 het recht van hypotheek ten behoeve van de Verkoper tot een  ------  

bedrag groot driehonderd vijfenzeventigduizend euro  ----------------  

(€ 375.000,00), alsmede tot een bedrag groot eenhonderd  -----------  

vijftigduizend euro (€ 150.000,00) voor rente en kosten, derhalve  -  

in totaal tot een bedrag groot vijfhonderd vijfentwintigduizend euro  

(€ 525.000,00), gevestigd bij akte van hypotheekverlening op acht   

september tweeduizend vijf verleden voor mr. G.G.M. America,  ---  

destijds notaris te Wittem, gemeente Gulpen-Wittem, van welke  ---  

akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare Registers te  ------  

Roermond op twaalf september tweeduizend vijf in register  --------  



 

 
 

  
  
  Pagina 2 van 18

Hypotheken 3, deel 14626, nummer 19;  --------------------------------  

- Openbare Registers:  ------------------------------------------------------------------  

 de openbare registers voor registergoederen, die worden gehouden   

ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare  ---------  

registers;  ---------------------------------------------------------------------  

- Pandrecht:  ------------------------------------------------------------------------------  

 het/de pandrecht(en) als bedoeld in artikel 3:237 Burgerlijk  ---------  

Wetboek op de Roerende Zaken tot waarborg van dezelfde  ---------  

vordering tot zekerheid waarvoor de Hypotheek is gevestigd;  ------  

- Registergoed:  --------------------------------------------------------------------------  

 het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van   

de ruimten op de eerste verdieping , plaatselijk bekend Aan de  -----  

Weverij 103A te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie  -  

A, complexaanduiding 8755-A, appartementsindex 10, uitmakende  

vijf/vijfhonderdste procent in de gemeenschap bestaande uit het  ---  

gebouw met ondergrond en erf, plaatselijk bekend  --------------------  

Selzerbeeklaan/Aan de Weverij te Vaals ten tijde van de splitsing  -  

kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 8658;  --------  

- Roerende Zaken:  -----------------------------------------------------------------------  

 de in of op het Registergoed aanwezige roerende zaken ter zake  ---  

waarvan de Verkoper bevoegd is deze tezamen met het  --------------  

Registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels te  --------  

executeren;  -------------------------------------------------------------------  

- Schuldenaar:  ---------------------------------------------------------------------------  

 de schuldenaar van de vordering waarvoor de Hypotheek tot  -------  

waarborg strekt;  -------------------------------------------------------------  

- Veiling:  ----------------------------------------------------------------------------------  

 de executoriale verkoop als bedoeld in artikel 3:268 Burgerlijk  ----  

Wetboek van het Registergoed en de Roerende Zaken;  --------------  

- Veilingnotaris:  -------------------------------------------------------------------------  

 een van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen  ------  

B.V.;  --------------------------------------------------------------------------  

- Verkoper:  -------------------------------------------------------------------------------  

 Deutsche Bank AG.  --------------------------------------------------------  

Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of  -  

meervoud worden gebruikt.  ---------------------------------------------------------------  

Veiling.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Artikel 2.  ------------------------------------------------------------------------------------  

De Verkoper heeft de Veilingnotaris verzocht om over te gaan tot de Veiling.  ---  

Verkrijging van het Registergoed door de Eigenaar. Splitsing in  --------------  

appartementsrechten.  --------------------------------------------------------------------  

Artikel 3.  ------------------------------------------------------------------------------------  

1. De Eigenaar heeft het Registergoed deels verkregen door inschrijving in de   

Openbare Registers te Roermond op zeven december tweeduizend een in  ---  

register Hypotheken 4, deel 12952, nummer 1, van een afschrift van de op  -  

zes december tweeduizend voor mr. H.L.G.M. Joosten, destijds notaris te  --  

Gulpen, gemeente Gulpen-Wittem, verleden akte van levering en deels door  

de inschrijving in de Openbare Registers op twee juli tweeduizend negen in   

register Hypotheken 4, deel 56881, nummer 76, van een afschrift van de op   

een juli tweeduizend negen voor mr. J.M.J.H. Hendriks, notaris te Heerlen  -  

verleden akte van verdeling en levering.  -------------------------------------------  

2. De gemeenschap waarvan het Registergoed deel uitmaakt is gesplitst in  -----  

appartementsrechten bij akte op zeventien februari negentienhonderd  -------  

eenentachtig voor mr. A.F. Gehlen, destijds notaris te Heerlen, verleden,  ---  

van welke akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare Registers te  ---  

Roermond op drieëntwintig februari negentienhonderd eenentachtig in  ------  

register Hypotheken 4, deel 4808, nummer 74, mede in verband met een op   

negenentwintig augustus negentienhonderd drieëntachtig voor mr. A.N.J.M.  

Janssens, destijds notaris te Heerlen, verleden akte van wijziging splitsing/  -  

onttrekking, waarbij een gedeelte van het perceel uit de splitsing is  ----------  

onttrokken, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare  ----  

Registers te Roermond op dertig augustus negentienhonderd drieëntachtig  -  

in register Hypotheken 4, deel 5127, nummer 64.  --------------------------------  

 Het bij de wijziging splitsing/onttrekking ontstane appartementsrecht met  --  

index 3 is ondergesplitst in appartementsrechten bij akte op elf juni  ----------  

negentienhonderd vijfentachtig voor A.F. Gehlen, destijds notaris te  ---------  

Heerlen, verleden, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de  --------  

Openbare Registers te Roermond op twaalf juni negentienhonderd  -----------  

vijfentachtig in register Hypotheken 4, deel 5513, nummer 42.  ----------------  

 Het bij de ondersplitsing ontstane (onder)appartementsrecht met index 5 is  -  

ondergesplitst in appartementsrechten bij akte op dertig december  -----------  

negentienhonderd vijfentachtig voor A.F. Gehlen, destijds notaris te  ---------  

Heerlen, verleden, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de  --------  

Openbare Registers te Roermond op eenendertig december  --------------------  
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negentienhonderd vijfentachtig in register Hypotheken 4, deel 5657,  ---------  

nummer 40.  -----------------------------------------------------------------------------  

Hypotheek en Pandrecht. Verzuim.  ---------------------------------------------------  

Artikel 4.  ------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het Registergoed is belast met de Hypotheek. De Roerende Zaken zijn  ------  

belast met het Pandrecht.  -------------------------------------------------------------  

 De Hypotheek en het Pandrecht zijn oorspronkelijk gevestigd ten behoeve  -  

van ABN AMRO Bank N.V. Als gevolg van een akte van splitsing op zes  --  

augustus tweeduizend acht verleden voor prof. mr. M. van Olffen, notaris te  

Amsterdam, is een deel van het vermogen van ABN AMRO Bank N.V.,  ----  

waaronder de vordering tot zekerheid waarvan de Hypotheek en het  ---------  

Pandrecht zijn gevestigd, onder algemene titel overgegaan op New HBU II   

N.V. Bij akte van statutenwijziging op één april tweeduizend tien verleden  -  

voor mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam, zijn de statuten van  ----  

New HBU II N.V. gewijzigd, waarbij ondermeer de naam New HBU II  -----  

N.V. is gewijzigd in Deutsche Bank Nederland N.V. Als gevolg van een  ---  

akte van splitsing op zesentwintig september tweeduizend veertien verleden  

voor mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam, is een deel van het  ------  

vermogen van Deutsche Bank Nederland N.V., waaronder de vordering tot   

zekerheid waarvan de Hypotheek en het Pandrecht zijn gevestigd, onder  ----  

algemene titel overgegaan op Portos N.V en zijn de statuten van Portos  -----  

N.V. gewijzigd, waarbij ondermeer de naam Portos N.V. is gewijzigd in  ----  

Deutsche Bank Nederland N.V. Bij akte van cessie en contractsoverneming   

op negentien februari tweeduizend zestien verleden voor mr. drs. P.C.  -------  

Cramer-de Jong, notaris te Amsterdam, heeft Deutsche Bank Nederland  ----  

N.V. de vordering tot zekerheid waarvan de Hypotheek en het Pandrecht  ---  

zijn gevestigd overgedragen aan Deutsche Bank AG.  ---------------------------  

2. De Schuldenaar is in verzuim met de voldoening van hetgeen waarvoor de  -  

Hypotheek en het Pandrecht tot zekerheid strekken en zodoende maakt de  --  

Verkoper gebruik van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 3:268  -----------  

Burgerlijk Wetboek om over te gaan tot Veiling van het Registergoed en de   

Roerende Zaken.  -----------------------------------------------------------------------  

Wettelijke voorschriften.  ----------------------------------------------------------------  

Artikel 5.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Voldaan is casu quo zal worden aan de wettelijke voorschriften, waaronder:  -----  

- aanzegging van Veiling overeenkomstig artikel 544 Wetboek van  ------------  

Burgerlijke Rechtsvordering;  --------------------------------------------------------  
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- vaststelling van de website en gedurende welke periode er geboden kan  -----  

worden en schriftelijke kennisgeving daarvan overeenkomstig artikel 515  --  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;  ---------------------------------------  

- bekendmaking van de verkoop overeenkomstig artikel 516 Wetboek van  ---  

Burgerlijke Rechtsvordering.  --------------------------------------------------------  

Vaststelling veilingvoorwaarden.  ------------------------------------------------------  

Artikel 6.  ------------------------------------------------------------------------------------  

De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed  --------------  

en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene  -------------------  

Veilingvoorwaarden en, in aanvulling op en in afwijking van de Algemene  ------  

Veilingvoorwaarden, de navolgende bijzondere voorwaarden. In de navolgende   

bijzondere voorwaarden zijn de gehanteerde begrippen gelijk aan de begrippen  -  

vermeld in de Algemene Veilingvoorwaarden, voor zover niet anders is bepaald.  

In aanvulling casu quo afwijking van:  ---------------------------------------------------  

- Begrippen:  ------------------------------------------------------------------------------  

 - omvat het begrip “Bieder” tevens diegene die een bieding als bedoeld  -  

in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering uitbrengt;  

 - omvat het begrip “Bieding” tevens een bieding als bedoeld in artikel  ---  

547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;  ----------------------  

 - blijkt het Biedprotocol ook uit informatie op de Website;  -----------------  

 - omvat het begrip “Gunning” tevens de enkele acceptatie door de  --------  

Verkoper van een bod als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van  -----  

Burgerlijke Rechtsvordering waardoor een koopovereenkomst als  ------  

bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek tot stand komt;  -------  

 - omvat het begrip “Koopovereenkomst” tevens een koopovereenkomst  -  

als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek;  ---------------------  

 - omvat het begrip “Koopsom” tevens de koopsom van een  ----------------  

koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk  ----------  

Wetboek;  --------------------------------------------------------------------------  

 - wordt onder “Onderhandse Verkoop” verstaan een onderhandse ---------  

verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek;  ----------  

- Artikel 1. (Omschrijving Registergoed. Objectinformatie):  --------------------  

 - is de Verkoper niet gehouden publiekrechtelijke lasten en beperkingen   

te vermelden voor zover deze:  -------------------------------------------------  

 - kenbaar zijn uit de openbare registers voor registergoederen; of  ----  

 - niet het Registergoed in het bijzonder betreffen, waaronder  ---------  

begrepen doch niet beperkt tot publiekrechtelijke beperkingen van   
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algemene strekking zoals beleidsregels, verordeningen of  -----------  

bestemmingsplannen;  ------------------------------------------------------  

 - ontslaat de eventuele vermelding van de publiekrechtelijke bestemming  

van het Registergoed de Koper niet van zijn onderzoeksplicht naar deze  

bestemming;  ----------------------------------------------------------------------  

- Artikel 4. (De Veiling):  ---------------------------------------------------------------  

 - indien er tijdens de Afslag wordt afgemijnd, is het hoogste Bod gelijk  -  

aan het totaal van de Inzetsom en het Afmijnbedrag;  ----------------------  

- Artikel 5 (Het Bod):  -------------------------------------------------------------------  

 - is een Bieder niet meer aan zijn Bod gebonden, indien de  -----------------  

Veilingnotaris hem heeft bericht dat de Koper de waarborgsom heeft  --  

voldaan;  ---------------------------------------------------------------------------  

 - wordt de Inzet automatisch verlengd met twee minuten indien er in de  -  

laatste drie minuten voor het einde van de Inzet een nieuw Bod wordt  --  

gedaan met dien verstande dat de Inzet niet wordt verlengd indien de  --  

Inzet als gevolg van deze verlenging na de in artikel 4 lid 1 bedoelde  --  

eindtijd eindigt;  -------------------------------------------------------------------  

- Artikel 7 (Inzetpremie):  --------------------------------------------------------------  

 - bedraagt de inzetpremie een procent (1%) van de Inzetsom;  --------------  

- Artikel 8 (Bieder voor een ander):  --------------------------------------------------  

 - heeft een Bieder niet het recht te verklaren dat hij de Bieding heeft  -----  

uitgebracht namens één of meer anderen;  ------------------------------------  

- Artikel 9 (Gunning, beraad, niet Gunning en afgelasting): ----------------------  

 - heeft de Verkoper ook het recht om te gunnen aan een andere Bieder  ---  

dan de Hoogste Bieder ingeval de Koopovereenkomst met de Hoogste  -  

Bieder door de Verkoper is ontbonden overeenkomstig het in artikel 23  

lid 2 sub b bepaalde;  -------------------------------------------------------------  

 - is de Verkoper, tot het moment van betaling van de Koopsom, bevoegd   

de tot stand gekomen Koopovereenkomst te ontbinden door middel van  

een schriftelijke mededeling aan de Koper, indien een Nederlandse  -----  

rechter in een (kort geding) procedure bepaalt dat de Verkoper niet  -----  

bevoegd is om over te gaan tot de Veiling;  ----------------------------------  

 - zijn, ingeval de Koper een maatschap, vennootschap onder firma of een  

commanditaire vennootschap is:  -----------------------------------------------  

 - de maten van de maatschap;  ----------------------------------------------  

 - de vennoten van de vennootschap onder firma;  of  --------------------  

 - de beherend vennoten van de commanditaire vennootschap,  --------  
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 ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voor de Koper  

voortvloeien uit de Koopovereenkomst;  --------------------------------------  

- Artikel 10 (Belasting en kosten):  ----------------------------------------------------  

- worden voor zover verschuldigd uitsluitend aan de Koper in rekening  --  

gebracht:  ---------------------------------------------------------------------------  

 a. de aan de Inzetter op grond van artikel 7 verschuldigde inzetpremie  

exclusief de daarover eventueel verschuldigde omzetbelasting;  -----  

 b. de verschuldigde overdrachtsbelasting tegen een tarief van zes  -----  

procent (6%);  ----------------------------------------------------------------  

 c. het notariële honorarium voor de Veiling groot vijfduizend euro  ---  

(€ 5.000,00), exclusief omzetbelasting per levering; voor  ------------  

kantoorkosten zal een bedrag gelijk aan zes procent (6%) van het te  

declareren honorarium in rekening worden gebracht;  -----------------  

 d. de kosten van aanzegging van de Veiling door de deurwaarder, in  -  

totaal groot vierhonderd eenentwintig euro en drieëntwintig cent  --  

(€ 421,23), exclusief omzetbelasting;  ------------------------------------  

 e. zeventig euro (€ 70,00), exclusief de daarover eventueel  -------------  

verschuldigde omzetbelasting, voor het opvragen van informatie  --  

bij de gemeente waarin het Registergoed is gelegen;  -----------------  

 f. de kosten van de kadastrale recherches ter zake van het  --------------  

Registergoed met inbegrip van de kosten van het opvragen van alle  

benodigde akte(n) en kadastrale kaart(en) en het doen van een  -----  

erfdienstbaarhedenonderzoek tot uiterlijk één april  -------------------  

negentienhonderd vijftig, in totaal groot tweehonderd  ----------------  

vijfenzeventig euro (€ 275,00), exclusief omzetbelasting;  -----------  

 g. het kadastrale recht ter zake van de levering van het Registergoed,   

groot eenhonderd zesentwintig euro (€ 126,00) per levering;  --------  

 h. de kosten van bekendmaking van de Veiling op veilingnotaris.nl,  --  

groot driehonderd vijfendertig euro (€ 335,00), exclusief  ------------  

omzetbelasting;  -------------------------------------------------------------  

 i. de door het Veilinghuis in rekening te brengen kosten voor de  ------  

Veiling (voor dossiervorming, opstartkosten, handeling, marketing,  

Platformnotaris), groot zesduizend vierhonderd tachtig euro  --------  

(€ 6.480,00), exclusief omzetbelasting;  ---------------------------------  

 met dien verstande dat ingeval van een onderhandse verkoop als  ---  

bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, door het  ---------  

Veilinghuis voor de Veiling (voor dossiervorming, opstartkosten,  -  
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handeling, marketing en Platformnotaris), zesduizend vijf euro  ----  

(€ 6.005,00), exclusief omzetbelasting, in rekening wordt gebracht;  

 j. een bedrag aan rente berekend over de Koopsom op basis van de  --  

wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek  ---  

over de periode die begint op de dag van Gunning (dan wel de dag   

van goedkeuring van de Koopovereenkomst door de  -----------------  

voorzieningenrechter ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld  

in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek) en eindigt op de dag van   

betaling van de Koopsom, met dien verstande dat als de dag van  ---  

betaling van de Koopsom gelegen is later dan de dag gelegen zes  --  

(6) weken na de Gunning, terwijl de oorzaak daarvan niet aan de  --  

Koper is te wijten, de periode waarover de rente verschuldigd is  ---  

eindigt op de dag gelegen zes (6) weken na de Gunning;  ------------  

 k. het notarieel honorarium voor de afgifte van op verzoek van de  ----  

Koper aan de Koper afgegeven eerste grosse, groot eenhonderd  ----  

tachtig euro (€ 180,00), exclusief omzetbelasting; voor  --------------  

kantoorkosten zal een bedrag gelijk aan zes procent (6%) van het te  

declareren honorarium in rekening worden gebracht;  -----------------  

 l. het bedrag aan door de eigenaar verschuldigde bijdragen als  --------  

bedoeld in artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek, waarvoor de  ----  

Koper op grond van artikel 5:122 lid 4 Burgerlijk Wetboek  ---------  

hoofdelijk aansprakelijk is en waarvan de hoogte blijkt uit de  ------  

opgave als bedoeld in artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk Wetboek;  ------  

 - geldt in plaats van het genoemde bedrag voor kadastraal recht, de  -------  

kosten van aanzegging van de Veiling door de deurwaarder en de door   

het Veilinghuis in rekening te brengen kosten, het werkelijk  -------------  

verschuldigd bedrag indien, bijvoorbeeld als gevolg van een  -------------  

tariefswijziging, het werkelijk verschuldigde bedrag afwijkt van het  ----  

genoemde bedrag;  ----------------------------------------------------------------  

 - worden aan de Verkoper in rekening gebracht alle niet aan de Koper in   

rekening gebrachte kosten ter zake van de Veiling;  ------------------------  

- blijft artikel 3 lid 5 Wet op de omzetbelasting 1968, overeenkomstig  ---  

het besluit van de staatssecretaris van Financiën de dato negentien  ------  

september tweeduizend dertien, met kenmerk BLKB2013/1686M, ------  

buiten toepassing, omdat:  -------------------------------------------------------  

 - alle betrokken partijen dat volgen en de daarbij behorende  ----------  

gevolgen voor de omzetbelasting accepteren;  --------------------------  
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 - de Notaris omzetbelasting zal voldoen over het notarieel  ------------  

honorarium ter zake van de Veiling; en  ---------------------------------  

 - de Koper geldt als directe afnemer bij de toepassing van de  ---------  

verlegging als bedoeld in artikel 12 lid 5 Wet op de omzetbelasting  

1968 juncto artikel 24ba lid 1 onderdeel d of e Uitvoeringsbesluit  -  

omzetbelasting 1968,  -------------------------------------------------------  

 met dien verstande dat de eigenaar geacht wordt stilzwijgend in te  ------  

stemmen met het, overeenkomstig het besluit van de staatssecretaris  ---  

van Financiën de dato negentien september tweeduizend dertien, met  --  

kenmerk BLKB2013/1686M, buiten toepassing blijven van artikel 3 lid  

5 Wet op de omzetbelasting 1968 en de gevolgen daarvan voor de  ------  

omzetbelasting;  -------------------------------------------------------------------  

 - is ter zake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting  --  

verschuldigd omdat, voor zover de levering niet kwalificeert als een  ---  

overgang van een (gedeelte van een) algemeenheid van goederen als  ---  

bedoeld in artikel 37d Wet op de omzetbelasting 1968:  -------------------  

 - het Registergoed meer dan twee (2) jaren geleden voor het eerst in   

gebruik genomen is;  --------------------------------------------------------  

 - er niet, voor zover de levering van het Registergoed op grond van  -  

artikel 3 Wet op de omzetbelasting 1968 als levering aangemerkt  --  

dient te worden, geopteerd zal worden voor een met omzetbelasting  

belaste levering van het Registergoed; en  -------------------------------  

 - er niet, voor zover de levering van het Registergoed op grond van  -  

artikel 3 lid 2 Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 11 lid 1  

letter b ten vijfde laatste volzin van de Wet op de omzetbelasting  --  

1968 als verhuur aangemerkt dient te worden, een verzoek als  ------  

bedoeld in artikel 6a Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968   

zal worden gedaan, om te worden uitgezonderd van de vrijstelling  -  

van omzetbelasting op de verhuur van het Registergoed,  -------------  

 met dien verstande dat onder “levering” in dit verband uitsluitend  ------  

bedoeld wordt de relevante levering in de zin van de Wet op de  ---------  

Omzetbelasting 1968;  -----------------------------------------------------------  

 - hoeft de Koper alleen dan minder overdrachtsbelasting dan de hiervoor   

bedoelde zes procent (6%), over de gehele Koopsom te storten op de  ---  

Kwaliteitsrekening, als hij tijdig vóór de Levering:  ------------------------  

 - de schriftelijke bevestiging van de bevoegde inspecteur van de  -----  

Belastingdienst; of  ----------------------------------------------------------  
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 - alle stukken met objectieve bewijzen,  -----------------------------------  

 heeft overhandigd aan de Notaris waaruit ten genoegen van de Notaris  -  

blijkt dat is voldaan aan alle voorwaarden die:  ------------------------------  

 - blijkens de vrijstelling als bedoeld in de Wet belastingen van  -------  

rechtsverkeer waarop een beroep wordt gedaan zijn vereist voor het  

inroepen van die vrijstelling; of  ------------------------------------------  

 - blijkens de goedkeuring in een besluit van de Staatsecretaris van  --  

Financiën waarop een beroep wordt gedaan zijn vereist voor een  --  

beroep op die goedkeuring;  -----------------------------------------------  

 met dien verstande dat wanneer het voldoen aan alle voorwaarden  ------  

slechts betrekking heeft op een gedeelte van het Registergoed, de  -------  

Koper tevens tijdig vóór de Levering de stukken aan de Notaris dient te  

overhandigen die blijkens het Ministerie van Financiën zijn vereist voor  

de vaststelling van de toerekening van een gedeelte van de grondslag  --  

voor de overdrachtsbelasting aan het betreffende gedeelte van het  ------  

Registergoed;  ---------------------------------------------------------------------  

 - zal de Notaris namens de Koper aangifte doen voor de  --------------------  

overdrachtsbelasting voor het op de Kwaliteitsrekening aan  --------------  

overdrachtsbelasting ontvangen bedrag en dit bedrag conform de  -------  

aangifte afdragen;  ----------------------------------------------------------------  

 - is, uitsluitend ter bepaling van de hoogte van de grondslag voor de  -----  

overdrachtsbelasting, het aandeel van de eigenaar in de reserve- en/of  --  

onderhoudsfondsen van de vereniging van eigenaren in de Koopsom  ---  

begrepen voor een bedrag gelijk aan de door de vereniging van  ---------  

eigenaren op te geven waarde van dit aandeel;  ------------------------------  

 - wordt:  ------------------------------------------------------------------------------  

 - ingeval van openbare verkoop als bedoeld in artikel 519 Wetboek  -  

van Burgerlijke Rechtsvordering aan de Notariële Verklaring van  -  

Betaling; en  ------------------------------------------------------------------  

 - ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2   

Burgerlijk Wetboek aan de akte van levering, --------------------------  

 een tijdig door de Notaris ontvangen verklaring van het bestuur van de   

vereniging van eigenaars als bedoeld in artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk  --  

Wetboek gehecht;  ----------------------------------------------------------------  

- Artikel 11 (Tijdstip van betaling):  --------------------------------------------------  

 - worden de verplichtingen tot betaling van de Koopsom en tot Levering   

van het Registergoed, indien een afkoelingsperiode wordt afgekondigd   
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als bedoeld in de Faillissementswet, opgeschort tot vijf (5) dagen na de   

datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de  ------  

Verkoper is geïnformeerd dat de afkoelingsperiode met betrekking tot  -  

het Registergoed is geëindigd, met dien verstande dat de overige  --------  

verplichtingen van de Koper, waaronder die tot het betalen van een  ----  

waarborgsom, niet worden opgeschort;  ---------------------------------------  

 - worden de verplichtingen tot betaling van de Koopsom en tot Levering   

van het Registergoed, indien van overheidswege of op grond van een  --  

rechterlijke beschikking een maatregel wordt opgelegd die leidt tot  -----  

opschorting van de executoriale verkoop terwijl er reeds een  -------------  

koopovereenkomst met betrekking tot het Registergoed tot stand is  -----  

gekomen, opgeschort tot vijf dagen na de datum waarop de  --------------  

Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de Verkoper is  ------------  

geïnformeerd dat de opschorting van de executoriale verkoop met  ------  

betrekking tot het Registergoed is geëindigd, met dien verstande dat de   

overige verplichtingen van de Koper, waaronder die tot het betalen van   

een waarborgsom, niet worden opgeschort;  ----------------------------------  

 - heeft de Verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden indien  -  

de Verkoper na afloop van een hiervoor bedoelde afkoelingsperiode het  

Registergoed niet meer kan of mag leveren, met dien verstande dat  -----  

ontbinding van de koopovereenkomst mogelijk is tot de vijfde dag na  --  

de datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de  --  

Verkoper is geïnformeerd dat de afkoelings- of opschortingsperiode is  -  

geëindigd;  -------------------------------------------------------------------------  

- Artikel 12 (Wijze van betaling, kwijting):  -----------------------------------------  

 - wordt de Koper geacht een verschuldigd bedrag niet te hebben voldaan,  

ondanks dat de Kwaliteitsrekening is gecrediteerd met het betreffende  -  

bedrag, indien het bedrag is overgemaakt van een rekening die niet op  -  

naam van de Koper staat, totdat de Veilingnotaris een verklaring heeft  -  

ontvangen van de houder van de rekening, waarvan het bedrag is  -------  

overgemaakt, waarin deze rekeninghouder verklaart het betreffende  ----  

bedrag onvoorwaardelijk aan de Koper ter beschikking te hebben  -------  

gesteld ter betaling van het door de Koper verschuldigde bedrag;  -------  

- Artikel 13 (Waarborgsom):  ----------------------------------------------------------  

 - zal de Notaris eventuele negatieve rente, die de financiële instelling bij   

wie de Notaris de Kwaliteitsrekening aanhoudt, ter zake van de  ---------  

waarborgsom in rekening brengt, in mindering brengen op de  -----------  
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waarborgsom;  ---------------------------------------------------------------------  

 - dient de Koper een waarborgsom te betalen ten bedrage van tien  --------  

procent (10%) van de Koopsom, met een minimum van vijftienduizend  

euro (€ 15.000,00).  ---------------------------------------------------------------  

- Artikel 18 (Levering):  ----------------------------------------------------------------  

 - machtigt de Koper de Veilingnotaris om namens hem de verklaring te  -  

verzoeken als bedoeld in artikel 3:273 lid 2 Burgerlijk Wetboek en deze  

verklaring na ontvangst in te schrijven in de daartoe bestemde openbare  

registers;  ---------------------------------------------------------------------------  

- Artikel 20 (Aflevering):  --------------------------------------------------------------  

 - staat de verschuldigdheid van de op grond van artikel 9 bedoelde rente   

los van de verschuldigdheid van de op grond van artikel 20 lid 2  --------  

bedoelde rente, met dien verstande dat de over de periode vanaf de dag   

van Aflevering tot en met de dag van betaling van de Koopsom  ---------  

verschuldigde rentes in totaal niet meer zullen bedragen dan de  ---------  

wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek;  ------  

- Artikel 22 (Huur / gebruik):  ---------------------------------------------------------  

         -      heeft de Verkoper de hem bekende huurovereenkomst(en) vernietigd  --  

op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek;  ----------------------------  

       -      laat de Verkoper de ontruiming, door een huurder wiens  ------------------  

huurovereenkomst door de Verkoper is vernietigd over aan de Koper en  

komt het risico van die ontruiming voor rekening van de Koper;  --------  

 - laat de Verkoper de bevoegdheid over aan de Koper om eventueel  ------  

andere hem onbekende ter zake van het Registergoed bestaande  ---------  

huurovereenkomsten te vernietigen op grond van artikel 3:264  ----------  

Burgerlijk Wetboek, zonder dat de Verkoper instaat voor het bestaan  --  

van deze bevoegdheid;  ----------------------------------------------------------  

- Artikel 23 (Niet nakoming):  ---------------------------------------------------------  

 - bedraagt de in artikel 23 lid 2 onder b bedoelde boete minimaal  ---------  

vijftienduizend euro (€ 15.000,00);  -------------------------------------------  

 - is de in artikel 23 lid 2 bedoelde boete van drie promille (3‰) van de  --  

Koopsom met een minimum van in elk geval eenduizend euro  -----------  

(€ 1.000,00) in geval van niet nakoming door de Koper ook  --------------  

verschuldigd indien de niet nakoming door de Koper niet aan de Koper   

is toe te rekenen;  -----------------------------------------------------------------  

 - bestaat het in de tweede volzin van artikel 23 lid 3 bedoelde recht van  -  

de Koper alleen indien: ----------------------------------------------------------  
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 - de beschadiging van en/of het gebrek aan het Registergoed is  ------  

ontstaan vóór het tijdstip van de risico overgang als bedoeld in  -----  

artikel 19;  --------------------------------------------------------------------  

 - de Koper vóór de betaaldatum bij aangetekend schrijven aan de  ----  

Verkoper heeft medegedeeld dat sprake is van een zodanige  --------  

beschadiging van en/of een zodanig gebrek aan het Registergoed;  -  

en  ------------------------------------------------------------------------------  

 - de Koper al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de  ----------  

koopovereenkomst is nagekomen,  ---------------------------------------  

 met dien verstande dat de hoogte van de vergoeding zal worden  ---------  

vastgesteld in overleg tussen de Verkoper en de Koper, bij gebreke  -----  

waarvan die vergoeding zal worden vastgesteld door de daartoe  ---------  

bevoegde rechter.  ----------------------------------------------------------------  

- Artikel 27 (Slotbepalingen):  ---------------------------------------------------------  

 - garandeert de Koper, ingeval hij een naamloze vennootschap is, dat het   

bepaalde in artikel 2:94c Burgerlijk Wetboek ten aanzien van de  --------  

Koopovereenkomst niet van toepassing is;  -----------------------------------  

 - de in de Algemene Veilingvoorwaarden bedoelde Website is:  -----------  

 www.bog-auctions.com.  --------------------------------------------------------  

       -      is, uitsluitend ter bepaling van de hoogte van de grondslag voor de ter  -  

zake van de verkrijging van het Registergoed verschuldigde  -------------  

overdrachtsbelasting, het aandeel van de eigenaar in de reserve- en/of  --  

onderhoudsfondsen van de vereniging van eigenaren in de Koopsom  ---  

begrepen voor een bedrag gelijk aan de door de vereniging van ----------  

eigenaren op te geven waarde van dit aandeel;  ------------------------------  

- Onderhandse Verkoop:  ---------------------------------------------------------------  

 - zijn in aanvulling op de Algemene Veilingvoorwaarden de navolgende   

bepalingen van toepassing op een Onderhandse Verkoop:  ----------------  

 1. Tot veertien (14) dagen vóór de voor de Veiling bepaalde dag, kan   

onderhands op het Registergoed worden geboden door middel van   

een aan de Veilingnotaris, gerichte schriftelijke verklaring. De  -----  

Bieder die na afloop van de in lid 1 bedoelde termijn van veertien  -  

(14) dagen het hoogste onderhandse Bod heeft gedaan, heeft geen  -  

recht op de inzetpremie.  ---------------------------------------------------  

 2. Een onderhands Bod wordt geacht niet te zijn uitgebracht indien  ---  

dat onder voorwaarde of voorbehoud is gedaan of herroepelijk is,  -  

tenzij de Bieder op eerste verzoek van de Veilingnotaris en vóór de  
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indiening van het verzoekschrift de voorwaarde, het voorbehoud of  

de herroepelijkheid schriftelijk intrekt.  ----------------------------------  

 3. Door aanvaarding van het onderhandse Bod door de Verkoper, de  -  

hypotheekgever, een andere hypotheekhouder of een executoriaal  -  

beslaglegger, komt de Koopovereenkomst tot stand met  -------------  

inachtneming van het bepaalde in artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk  -------  

Wetboek.  ---------------------------------------------------------------------  

 De Bieder met wie de Koopovereenkomst tot stand is gekomen,  ---  

heeft niet het recht te verklaren dat hij zijn onderhandse Bod heeft   

uitgebracht namens één of meer anderen.  -------------------------------  

 4. Ingeval van aanvaarding van het onderhandse Bod door de  ---------  

Verkoper, zullen de Verkoper en de Koper zich ieder inspannen het  

verzoek tot Onderhandse Verkoop, voor zover deze Onderhandse  -  

Verkoop niet reeds is ontbonden door het in vervulling gaan van  ---  

een in lid 8 van dit artikel bedoelde ontbindende voorwaarde,  ------  

binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke  --------------  

Rechtsvordering bedoelde termijn in te dienen bij de  -----------------  

voorzieningenrechter van de rechtbank, in welk kader de Koper  ---  

tijdig voor het verloop van die termijn een onderhandse  -------------  

koopovereenkomst zal tekenen en de handtekening(en) van (de  ----  

rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van) de Koper zal laten  ---------  

legaliseren door een Nederlandse notaris, met dien verstande dat  --  

het eventueel niet of niet tijdig tekenen of laten legaliseren op geen  

enkel wijze aan de totstandkoming van de Koopovereenkomst op --  

in de weg staat.  --------------------------------------------------------------  

 5. Bij een Onderhandse Verkoop zijn de voorwaarden die gelden voor  

de Veiling van het Registergoed van overeenkomstige toepassing,  -  

tenzij de aard van een Onderhandse Verkoop zich daartegen verzet   

of daarvan in dit artikel wordt afgeweken. Ingeval de  ----------------  

hypotheekgever, een andere hypotheekhouder of een executoriaal  -  

beslaglegger het verzoek als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 -----------  

Burgerlijk Wetboek heeft ingediend, is het niet mogelijk in de  -----  

Koopovereenkomst af te wijken van de voorwaarden die gelden  ---  

voor de Veiling van het Registergoed, waaronder met name  --------  

begrepen doch niet beperkt tot de bepalingen van dit artikel.  --------  

 6. In afwijking van artikel 11 dient:  -----------------------------------------  

 - de waarborgsom bedoeld in artikel 12 lid 1 door de Koper te  --  
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worden betaald uiterlijk twee (2) dagen nadat hem is bericht  --  

dat zijn onderhandse Bod is geaccepteerd, op welke termijn in   

afwijking van artikel 27 lid 1 de Algemene Termijnenwet niet   

van toepassing is;  ------------------------------------------------------  

 - dienen de Koopsom en de overige in artikel 10 bedoelde  -------  

kosten en lasten door de Koper te worden betaald uiterlijk  -----  

 vier (4) weken nadat de voorzieningenrechter de Onderhandse   

Verkoop heeft goedgekeurd; -----------------------------------------  

 7. Indien een afkoelingsperiode wordt afgekondigd als bedoeld in de  -  

Faillissementswet, worden de verplichtingen tot betaling van de  ---  

Koopsom en tot Levering van het Registergoed opgeschort tot vijf   

(5) dagen na de datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke  ---  

verklaring van de Verkoper is geïnformeerd dat de  -------------------  

afkoelingsperiode met betrekking tot het Registergoed is  ------------  

geëindigd. De overige verplichtingen van de Koper, waaronder die   

tot het betalen van een waarborgsom, worden in dat geval niet  -----  

opgeschort.  -------------------------------------------------------------------  

 8. Indien van overheidswege of op grond van een rechterlijke  ---------  

beschikking een maatregel wordt opgelegd die leidt tot opschorting  

van de executoriale verkoop terwijl er reeds een koopovereenkomst  

met betrekking tot het Registergoed tot stand is gekomen, worden  -  

de verplichtingen tot betaling van de Koopsom en tot Levering van  

het Registergoed opgeschort tot vijf dagen na de datum waarop de   

Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring van de Verkoper is  -------  

geïnformeerd dat de opschorting van de executoriale verkoop met  -  

betrekking tot het Registergoed is geëindigd. De overige  ------------  

verplichtingen van de Koper, waaronder die tot het betalen van een  

waarborgsom, worden in dat geval niet opgeschort. -------------------  

 9. Indien de Verkoper na afloop van een hiervoor bedoelde  ------------  

afkoelingsperiode het Registergoed niet meer kan of mag leveren,  -  

heeft de Verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden.  ---  

Ontbinding van de koopovereenkomst is mogelijk tot de vijfde dag   

na de datum waarop de Veilingnotaris bij schriftelijke verklaring  --  

van de Verkoper is geïnformeerd dat de afkoelings- of  ---------------  

opschortingsperiode is geëindigd.  ----------------------------------------  

 10. De Onderhandse Verkoop wordt aangegaan onder de opschortende  

voorwaarde van goedkeuring daarvan door de  -------------------------  
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voorzieningenrechter, overeenkomstig artikel 548 Wetboek van  ---  

Burgerlijke Rechtsvordering.  ---------------------------------------------  

 11. De Onderhandse Verkoop wordt aangegaan onder de ontbindende  -  

voorwaarden dat: ------------------------------------------------------------  

 a. de inschrijving van de akte van levering in de daartoe  ----------  

bestemde openbare registers niet plaatsvindt binnen een door  -  

de curator van de rechthebbende van het Registergoed gestelde  

termijn als bedoeld in artikel 58 Faillissementswet; of  ----------  

 b. de Koper niet tijdig en volledig voldoet aan de verplichting om  

de waarborgsom, bedoeld in artikel 12 lid 1, te voldoen,  -------  

 met dien verstande dat:  ----------------------------------------------------  

 - de ontbindende voorwaarde bedoeld onder a wordt vervuld  ----  

door het enkele feit dat de betreffende omstandigheid zich  -----  

voordoet;  ----------------------------------------------------------------  

 - indien de ontbindende voorwaarde bedoeld onder a wordt  -----  

vervuld, de Koper, in geval het in vervulling gaan van de  ------  

ontbindende voorwaarde niet aan de Verkoper is te wijten en  -  

de tussen goedkeuring van de Onderhandse verkoop door de  --  

voorzieningenrechter en het einde van de door de curator  ------  

gestelde termijn ten minste vijf (5) werkdagen zijn gelegen,  ---  

gehouden is de schade van de Verkoper te vergoeden met dien   

verstande dat tot die schade in ieder geval gerekend wordt  -----  

hetgeen de Verkoper moet bijdragen in de algemene  ------------  

faillissementskosten als bedoeld in artikel 182 lid 1  -------------  

Faillissementswet en het nadelig verschil als bedoeld in artikel  

23 lid 4 met dien verstande dat in plaats van de Koopprijs van   

de herveiling gelezen moet worden de koopprijs waarvoor de  -  

curator het Registergoed alsnog vervreemd.  ----------------------  

 Ingeval de Verkoper het verzoek heeft ingediend, kan op de  --------  

vervulling van de onder b bedoelde ontbindende voorwaarde  -------  

slechts een beroep kan worden gedaan door de Verkoper.  -----------  

 Ingeval de hypotheekgever, een andere hypotheekhouder of een  ---  

executoriaal beslaglegger het verzoek heeft ingediend, wordt de  ---  

ontbindende voorwaarde bedoeld onder b vervuld door het enkele  -  

feit dat de betreffende omstandigheid zich voordoet.  -----------------  

 12. In afwijking van artikel 22 komt het risico dat er personen  ----------  

krachtens huurovereenkomst gebruik kunnen maken van (het tot  ---  



 

 
 

  
  
  Pagina 17 van 18

bewoning bestemde gedeelte van) het Registergoed op het moment  

van aankondiging van de Veiling en de Verkoper (nog) geen verlof  

voor het inroepen van het huurbeding heeft gevraagd of een  --------  

gevraagd verlof voor het inroepen van het huurbeding (nog) niet  ---  

is/wordt verleend, voor rekening van de Koper.  -----------------------  

 13. Het Registergoed is voor risico van de Koper vanaf het moment dat  

de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd;   

 14. In het belang van de rechthebbende van het Registergoed, kan de  --  

indiener het verzoek niet indienen of, na indiening, intrekken  -------  

zonder dat de indiener gehouden is aan de Koper schade te  ---------  

vergoeden.  -------------------------------------------------------------------  

 Het niet indienen van het verzoek of, na indiening, het intrekken  --  

van het verzoek wordt in ieder geval geacht in het belang van de  --  

rechthebbende van het Registergoed te zijn indien:  -------------------  

 - op een tijdstip dat lossing op grond van artikel 3:269  -----------  

Burgerlijk Wetboek mogelijk is, de in dat artikel bedoelde  -----  

bedragen aan de Verkoper worden voldaan;  ----------------------  

 - de achterstand in de betaling van de vordering waarvoor de  ---  

hypotheek ten behoeve van de Verkoper op het Registergoed  -  

tot waarborg strekt en de executiekosten worden voldaan;  -----  

 - een Nederlandse rechter in een (kort geding) procedure bepaalt  

dat de Verkoper niet bevoegd is om over te gaan tot Veiling  ---  

van het Registergoed.  -------------------------------------------------  

 15. Diegene, die een gunstiger aanbod heeft gedaan dat  ------------------  

overeenkomstig artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt  ------  

voorgelegd aan de voorzieningenrechter, is gehouden om, nog  -----  

voordat de voorzieningenrechter eventueel bepaalt dat de verkoop  -  

overeenkomstig dit aanbod zal geschieden:  ----------------------------  

 - een onderhandse koopovereenkomst te (laten) tekenen en de  --  

handtekening(en) (van de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) -  

van de biedende partij) te laten legaliseren door een  -------------  

Nederlandse notaris; en  -----------------------------------------------  

 - de waarborgsom bedoeld in artikel 12 lid 1 te voldoen.  ---------  

 16. De Koper wordt geacht geen schade te lijden ingeval diegene die  --  

het verzoek heeft ingediend of een andere in artikel 3:268 lid 2  ----  

Burgerlijk Wetboek bedoelde belanghebbende, een gunstiger  -------  

aanbod voorlegt aan de voorzieningenrechter, noch ingeval de  -----  
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voorzieningenrechter vervolgens bepaalt dat de verkoop  -------------  

overeenkomstig een gunstiger aanbod zal geschieden. ----------------  

 17. De akte van levering zal worden verleden voor de Veilingnotaris.  -  

Artikel 18 lid 4 is van overeenkomstige toepassing.  ------------------  

Naar aanleiding van het voorstel van de Verkoper en ter voldoening aan het  -----  

bepaalde in artikel 517 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, stel ik,  -  

Veilingnotaris, bij dezen de hiervoor vermelde voorwaarden vast als de  ----------  

voorwaarden waaronder de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken   

zal plaatsvinden.  ----------------------------------------------------------------------------  

Volmacht.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Van de volmacht op de comparante blijkt uit één onderhandse akte, die aan deze  

akte zal worden gehecht.  -------------------------------------------------------------------  

Slot.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

De comparante is mij, notaris, bekend.  --------------------------------------------------  

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte  ----  

vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante opgegeven en   

toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte  --  

geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben  --  

kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.  -------------------------------------  

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparante en  --  

daarna door mij, notaris, ondertekend.  --------------------------------------------------  

(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
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Aan de Weverij 103A, Vaals 
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31 Professionele medewerkers vormen het fundament van Boek & Offermans, de 
multidisciplinaire vastgoed dienstverlener in de regio Limburg. Boek & Offermans is 
makelaar in bedrijfsmatig en particulier onroerend goed. Jarenlange ervaring met de 
vastgoedmarkt en een hoog vakkennis niveau maken de organisatie tot een 
betrouwbare adviseur. Vanuit onze kantoren in Heerlen, Maastricht en Venray worden 
de cliënten van Boek & Offermans persoonlijk, voortvarend en met verstand van 
zaken bediend. Het belang van de cliënt staat altijd voorop. 
 
Boek & Offermans is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars in 
onroerende zaken (NVM). De gedragsregels en erecode van de NVM passen binnen 
de door Boek & Offermans gehanteerde hoge kwaliteitsnormen. Bovendien maakt Boek 
& Offermans deel uit van Dynamis, een samenwerkingsverband van dertien regionaal 
opererende makelaarskantoren, verspreid over heel Nederland. Alle aangesloten 
kantoren hebben een toonaangevende positie binnen de eigen regio. Dynamis staat 
voor: “Landelijke dekking, regionale diepgang en uniforme werkwijze”. 
 
 
 
 
 
 
Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo 
uitgebreid mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden 
ontleend. Slechts de feitelijke situatie geeft u een juist beeld.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT       
Boek & Offermans 
Bedrijfsmakelaars 
Akerstraat 39 – 41  
6411 GW HEERLEN 
045 – 574 32 33 
 
Scharnerweg 116-B 
6224 JK MAASTRICHT 
043 – 367 15 22 
 
Straelseweg 234 
5914 AV VENLO 
077 - 3981260 
 
Poststraat 9 
5801 BC VENRAY 
0478 – 63 69 22 
 
info@boek-offermans.nl 
www.boek-offermans.nl 
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