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AKTE  VASTSTELLING  VEILINGVOORWAARDEN

(veïlinqdatum:  13  december  2018)

betreffende openbare  verkoop  ex art1ke13:268  BW van De Donge  2 te

Dronten  en 3:254  BW met  betrekking  tot  roerende  zaken casu quo

executoriale  verkoop  ex artikel  514 en volgende  van het  Wetboek

van Burgerlijke  Rechtsvordering

Heden,  acht  november  tweeduizend  achttien,  verscheen  voor  mij, mevrouw  mr. Birgitte  --
Gerrissen-Prins,  kandidaat-notarls,  hierna  te noemen:  'notaris',  als waarnemer  van de heer  -
mr, Rogier  Jozef  Maria van Heeswljk,  notaris  te Rotterdam:

mevrouw  Priscilla  van der Linden-Macaré,  geboren  te Rotterdam  op vierentwintíg  januari  
negentlenhonderd  zesenzeventig,  met  kantooradres  "W200"  Weena  220, 3012 NJ

De verschenen  persoon,  handelend  als vermeld,  verklaarde  dat  haar  voornoemdc

volmachtgever,  voor  zover  het haar  hypotheekrecht,  casu quo hun rechten  uit hoofde  van -
het  executoriale  beslag  betreftde  besloten  vennootschap  met  beperkte  aansprakeíijkheid:  -
RoX Legal B.V., statutair  gevestigd  te Rottemam,  kantoorhoudende  te 3012 NJ Rotterdam,  -
Weena  220, ingeschreven  in het  handelsregister  bij de Kamer  van Koophandel  onder  -

nummer  703220C)7,  verzocht  heeft  over  te gaan  tot  openbare  verkoop  op grond  van artikel  -
3:268  en 3:254  Burgerlijk  Wetboek  alsmede  artikel  514 en volgende  van het  Wetboek  van

Burgerlijke  Rechtsvordering  van het  hierna  te vermelden  registergoed  (in geval  van het  -
executeren  van een hypotheekrecht  met  eventueel  bijbehorende  pandrechten),  dan wel bij -
executoriaal  beslag  de openbare  verkoop  ex artikel  514  en volgende  van het  Wetboek  van

Burgerlijke  Rechtsvordering  en daarvoor  de veilingvoorwaarden  vast  te stellen  op grond  van -
het bepaalde  in artikel  517 lid 1 van het Wetboek  van Burgerlijke  Rechtsvordering.  .

De openbare  verkoop  zal plaatsvinden  op dertlen  december  tweeduizend  achttien,  vanaf  

veertien  uur  (14:C10 uur),  geheel  via internet  via de website  <www.bog-audions.com>.  -

Het betreft  het  volgende  registergoed:

het  bedrijfspand  (showroom  metbedrijf;ruimte  en kantoor)  met  ondergrond,  erf  en verder  -
toebehoren,  plaatse/ijkbekend  te 8253  PTDronten,  De  Donge  2, kadastraal  bekend  -



gemeente  Dronten,  sectie  K,  nummer  1823,  groot  vijfenvijftig  are  en v/jfenzestig  -

centiare  (55.65  a),

welk  kadastraaÍ  percee/  is be/astmet  een zestalzake/íjkrechten  aís bedoejd  ín artíkel  5, /id  -

3, onderb,  van de BelemmeringenwetPrIvaatrechtrespectieve/íjk  ten behoeve  van Liander

Infra  N. V, statutair  gevestigd  te Arnhem,  Vitens  N. K, statutair  gevestigd  te Zwo/le,  KPN -

B. V, statutair  gevestigd  te 's-Gravenhage,  voorhet  aanbrengen,  hebben,  onderl'iouden  en -

zo nod/g  verplaatsen,  vervrangen  of  verwijderen  van werken  dienende  om te voorzien  /n de-

regelmatige  levering  van e/ektrische  energie,  respedieveffjk  gas, respedievelijk  /e/dingwater,  

respedievelijk  ten behoeve  van de verre  berichtgevíng,  a/smede  het  recht  om hetperceel  te -

betreden  en aldaar  werkzaamheden  te verrichten.

De verschenen  persoon,  handelend  als vermeld,  verklaarde  bij deze voor  de openbare  -

verkoop  van bovenvermeld  registergoed  de volgende  vellingvoorwaarden  vast  te stellen:  -

ALGEMENE VEILINGVOORW/WlDEN

Op deze openbare  verkoping  zijn van toepassing  de ALGEMENE VOORWAARDEN  VOOR  -

EXECUTIEVERKOPEN  2017 (verder  te noemen:  "AVVE"),  van de Nederlandse  Vereniging  -

van Hypotheekbanken,  welke  AWE  zljn Ingeschreven  op vijí  december  tweeduizend  zestien  -

in register  Hypotheken  4, gehouden  ten kantore  van de Dienst  voor  het Kadaster  en de -

Openbare  Registers  in deel 69567  nummer  129,  welke  women  geacht  Integraal  in deze akte  -

te zijn opgenomen  en als volgt  zijn aangepast  en aangevuld  met  de volgende  vastgestelde  

boven  deze AWE  prevalerende:

BIJZONDEREVEILINGVOORWMRDENENAFWI]KINGENVAN-/AANVULLINGENOPDE  -

A-WE:

A. Omschriivinq  Reqisterqoed

Het volgende  Registergoed  zal worden  geveild:

het  bedrijfspand  (showroom  metbedr/jfsru/mte  en kantoor)  met  ondergrond,  erf  en -

verder  toebehoren,  plaabelijke  bekend  te 8253  PTDronten,  De  Donge  2,-

kadastraal bekend gemeente Dronten,  sectïe  K,  nummer  m23,  groot  viifenv/jftig -

are  en vijfenzestig  centiare  (5565  a),

welkkadastraal  perceel  /s belastmet  een  zestalzake/ijk  rechten  als  bedoeld  ín -

artikel  5, lid  3, onderb,  van de Ele/emmeringenwetPr/vaatrechtresped/evelíjk  ten -

behoeve  van L/anderInfra  N. k,  statutairgevestigd  te Arnhem,  Vitens  N. l/., statuta/r  -

gevestigd  te Zwo/íe,  KPNB.  K, statutair  gevestigd  te 's-Gravenhage,  voorhet  -

aanbrengen,  hebben,  onderhouden  en zo nodig  verplaatsen,  vetstangen  of

verwijderen  van werken  dienende  om te voorzien  jn de rege/matige  /ever/ng  van -

e/ektr/sche  energie,  respectievelijk  gas,  respectievelijk  le/dingwater,  respedievelijk  -

ten behoeve  van de verre  berichtgeving,  alsmede  hetrecht  om het  perceel  te

betreden  en aldaar  werkzaamheden  te verrichten,

híerna ook te noemen:  het "Registergoed",  met  inbegrip  van de verpande  

roerende  zaken als bedoeld  in artikel  3:254  Burgerlijk  Wetboek.

Artlkel 1 AWE  omvat voor  de Notaris en/of de Verkoper slechtr

inspanningsverpIichtingen.

Wiize  van veilen

De veiling  wordt  gepubliceerd  op <www.veiIingnotaris.nl>  en heeft  derhalve  -

B.
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eveneens  te gelden als website  als bedoeld ín deze bijzondere  veIIingvoorwaarden.-

De veíling betreft  een Internetveiling  op grond van de artlkelen  3:268  en 3:254 van -

5et Burgerlijk  Wetboek,  welke geschiedt  in één zitting:

inzet en afslag beide op dertíen december  tweeduizend  achttien geheel  via internet  -

via < www.bog-audions.com  >,  via welke website  vanaf  veertien  uur (14:00  uur) --

kan worden  opgeboden  en na ommekomst  van de termíjn  voor de inzet  zo spoedig -

mogelijk  zal worden  afgeslagen  op de wijze zoals omschreven  in deze bijzondere

veilingvoorwaarden.

Tot en met achtentwintig  november  tweeduizend  achttien  kunnen conform  de

veilingvoorwaarden  onderhandse  biedíngen  women  uitgebracht.

Extra voorwaarden  In verband  met intemetbieden  [!OCi

Slechts voor een omentelijk  verloop  van de veiling via de Website  zijn op deze -

openbare  verkoping  van toepassing de arUkelen 3, 15, 24 en 25 van de ALGEMENE -

VEILINGVOORWAARDEN  MET INTERNETBIEDEN 2015 (verderte  noemen:  AWI)  -

van de Stichting  tot bevorderíng  van onafhankelíjke  veilingen  met internetbieden,  -

vastgesteld  bij akte verleden  op éénendertig  december  tweeduizend  veertien  ten -

overstaan  van mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam,  welke akte houdende  de -

AWI  op twee  januari  tweeduizend  vijftien  bij afschrifi'  zijn ingeschreven  in register  -
Hypotheken  4, gehouden  ten kantore  van de Dienst  voor het Kadaster  en de -

Openbare  Registers, in deel 65530, nummer  153. Genoemde artikelen  worden-

geacht  woordelljk  in deze vellingvoorwaarden  te zijn opgenomen  en derhalve  

integraal  onderdeel  van deze Veilingvoorwaarden  uit te maken.

Daarbij  gelden nog de volgende  bepalingen,  waarbij  de begrippen  van de AWI  van 

toepassing  zijn, voor zover deze niet afwijkend  zíjn van dezelfde begrippen  in deze -

Veílingvoorwaarden:

1. EnkeInaeenverzoekdaaóevandeNotarismaaktdePlatformnotarisnade  -

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 díegene die het op twee na -

hoogste Bod op de Veiling heeft uitgehracht,  en daarnaast  constateert  dat: -

- er zich geen onregelmatigheden  op de Website  tijdenz

Veilingperiode  hebben voorgedaan;

- het Biedproces niet  gemanipuleem  is;

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

2.

en

- degegevensdíedeNotaristotzijnbeschikkingheeftgehad,tijdens  -

de Veilingperiode  niet toegankelijk  zijn geweest: voor  de Verkoper,  -

het Veilinghuls,  de Bieders en/of  de Geregistreerden.

In geval de Notaris een voor  hem evident  foute Bleding heeft  laten

schrappen  overeenkomstig  de Vellingvoorwaarden,  zal de Platformnotaris  -

dat in zijn proces-verbaalakte  constateren.

Bieden is alleen mogelljk  op de Website  gedurende  de Veilingperiode  en wel -

met inachtneming  van het Biedprotocol.  Indien conform  artikel  15 AWI  een -
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3.

4.

5.

borg wordt  verlangd,  kan een Gereglstreerde  alleen een Bod uitbrengen  als -

de Notaris deze borg van de Geregistreerde  op de Kwaliteitsrekening  heeft  -

ontvangen.

1ljdens  de Inzet  kan via de Website  statisch en automatísch  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 Bleder aangeeft  -

welk Bod hij maximaal  voor  het Registergoed  wll doen. Na een overbieding  -

door een andere Bieder, biedt  de Website  onmiddellijk  namens de Bíeder het -

minimaaí  hogere Bod. De Website  biedt  automatisch  voor de Bieder door,  

tot  het maxlmumbod  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 statísche Bod. -

Indien  meemere  bieders een automatisch  Bod plaatsen met een gelijk  -

maximumbod,  dan gaat  dle Bieder  voor  die als eerste het betreffende  -

automatische  Bod heefl: gedaan.  De Biedgegevens  zijn hiertjj  leidend.  -

Tijdens  de Aíslag kan alleen statisch  worden  geboden  via de Website  door -

het uitbrengen  van een statisch  Bod vía de knop met de tekst: "MIJN".

Een Bod kan niet ongedaan  gemaakt  worden. Een Bieder kan zich ríet  -

beroepen  op bied/lntoetsfouten.

De Inzet  wordt  automatlsch  met  twee minuten  verlengd indien er in de 

laatste  drïe minuten  voor  het eínde van de Inzet  een nieuw Bod wordt  -

gedaan.

6. HetuitbrengenvaneenBodgeIdt,ongeachtofervoIgensdeBiedersprake

is van een vergissing  of van een bied-/intoetsfout, als een wilsverklaring  van -

de Bleder als bedoeld in artikel 3:33 Burgerlijk  Wetboek.

7. In geval van discussíe over het tijdstip  waarop  een Bod ís bfönengekomen,  -

alsmede in geval van enige storing  van de door  het Veilinghuis  beheerde  -

elektronlsche  omgeving  of andere  storing  als gevolg  waarvan  de Website  -

tijdens  de Veilingperiode  niet  naar behoren  fundioneert  of offline  is, beslist  -

de Notaris, waarbij  hij onder  meer  mag afgaan  op de Website al dan niet in -

combínatie  met de proces-verbaaíakte  van de Platformnotarí:.

8. De Platformnotaris  verstrekt  op verzoek  van de Notaris ten aanzien van een -

Bieder de in artikel 3 lid 2 van de AWI  bedoelde  gegevens  van:

- diegene  die namens een in arí:lkel 3 lid 2 onder  b, c of d van de -

AWI  bedoelde  Gegadigde  de Registratie  heeft  getekend;  of 

- de gevolmachtigde  die namens een in artikel 31id 2 AWI  bedoelde  --

Gegadlgde  de Registratie  heeft  getekend.

9. IedereBiedergeeftonherroepelíjkvolmachtaaniederemedewerkerdíeop  -

dat moment  werkzaam  is op het kantoor  van de Notaris om namens hem de -

proces-verbaalakte  ten bewijze  van instemming  mede te ondertekenen.  -

Beorioüen

Op de Veilíngvoorwaamen  zijn de begrippen  zoals deze zijn vastgesteld  bij de AWE  -
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van toepassing,  tenzij  daarvan  in deze bijzondere  veilingvoorwaarden  is afgeweken.-
Voor zover ín verband met het bieden via internet  ook bepaalde artikelen  uit de -
AWI  van toepasslng  zijn verklaard,  zíjn de in de AWI  gebrulkte  begrippen  slechts--
voor  de ultleg van die artikelen  en de daaraan  toegevoegde  bepalingen  in sub C van -
deze bijzondere  vellingvoorwaarden  van toepassing,  voor zover deze nlet afwijkend  -
zijn van dezelfde begrippen  in de Veilingvoorwaarden,

De volgende  begrippen prevaleren  boven de begrippen  in de AWE,  alsmede  voor 
zover  relevant  de AWI  en dienen derhalve  in de Veilingvoorwaarden  als volgt  te 
worden  begrepen:

a. Akte  de command

b.

C.

de notariële  akte waarbij  de bleder  zijn vertegenwoordigde  als bedoeld in -
artikel 5 lld 2 AWE  casu quo zijn volmachtgever(s)  noemt,  daaronder  -
eveneens begrepen  contrads-  en schuldovernemíng  als bedoeld in aíikelen  -
155 tot en met 159 van afdeling  3 van Boek 6 van het Burgerlijk  Wetboek;  -
Gunning

de - al dan nlet vüorwaardelijke  - mededeling  van Verkoper  aan de Notaris -
dat Verkoper  het Bod heeft  aanvaard  waardoor  de koopovereenkomst  -
tussen Verkoper  qualitate  qua en Koper - al dan niet onder  voorwaarden  - -
tot stand komt;

Websitc

de in deze bijzondere  veilingvoorwaarden  genoemde website  of websites  --
waarop de Veiling wordt  aangekondigd  en via welke site biedlngen  kunnen 
worden  gedaan.

Verloop  van de veilincl

1, HethoogsteBodisgelijkaandeopteIsomvanhetafmijnbedragende  -
inzetsom.

2.

3.

Wordt  niet afgemijnd,  dan geldt  de Inzetsom  als hoogste  Bod.

Artikel 3 lid 5 AWE  is niet van toepassing,  met dlen verstande  dat de Notaris  -
mag bepalen dat hij de slotzin van artikel  3 lid 5 AWE  vrijwillig  toepast.  -
Indien  meerdere  Bieders in de tweede  fase van de Veiling, de afslag, tegelijk  -
het hoogste  Bod uitbrengen,  wordt  terstond  opnieuw  bij opbod  vanaf  dit -
hoogste Bod opgeboden.  Aan deze bieding  bij opbod kunnen ook anderen  
dan de Bieders die het hoogste  Bod hebben uitgebracht  deelnemen.  De-
Notaris zal daarbij  aangeven  met welke  minimumbedragen  het opbiqden--'
plaats zal vinden boven dlt hoogste  Bod, Het verdlent  de voorkeur  dat de --
Notaris het opbieden  laat plaatsvinden  met lage minimumbedragen  van -
maximaal  vijfhonderd  euro (€ 500,00),  indlen het hoogste  Bod lager Is dan -
vijföonderd  duizend  euro (€ 500.00ü,00).  Indien alsdan geen hoger  Bod zou-
women  uitgebracht,  zijn de eerdere  afmijners  hoofdelijk  voor  een gelijk  deel -
de gezamenlijke  Bieders en kan de Verkoper  nog bepalen  aan wie het -
gegund  wordt.

Artikel 8 lid 2 tot  en met 5 AWE  zíjn niet  van toepassing  en worden  -
vervangen  door de bepalingen  opgenomen  in deze bijzonderc
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veilingvoorwaarden.  Aan artikel 8 lid 8 tot  en met líd 12 AWE  wordt  slechts -

voldaan voor  zover de wet  of de rechter  daartoe noopt. In beginsel  wordt  te -

allen tíjde voortgegaan  met de executoriale  verkoop.

Artikel 8 lid 13 wordt  ultgesloten.  Indien  Verkoper  dat wenst,  kan Verkoper  -

voorwaarden  aan de gunning  verbinden,  mits deze uiterlijk  direct

voorafgaande  aan de Veiling  zíjn medegedeeld  door  of namens de Notaris. -

Verkoper  zal hiervan met name getxuik  maken, indien de beschikking  inzake -

het huurbeding  niet  vooraígaande  aan de Veiling bekend is. Verkoper  heeít  

voorts  het recht  om niet  te gunnen of zich omtrent  het al of niet gunnen  te -

beraden. Verkoper  maakt, tenzij hij blijkens  het proces-verbaal  van de 

veiling blj Inzet en afslag dired  tot (vooaardelijke)  Gunning overgaat,  -

gebruik  van zijn recht  van beraad. Indlen  Verkoper  vervolgens  wil

constateren  dat er voor het verstrijken  van de beraadstermijn  al dan niet -

voorwaardelijk  gegund is (dlt  Is een mededeling  van de Verkoper  aan de 

Notaris dat er gegund is), zal hij daarvan  doen blijken uit een op te maken 

akte van gunning,  tenzij  deze Gunning reeds in het proces-verbaal  van de -

veiling bij Inzet en aíslag is geconstateem.  De termijn  van beraad eindigt  per -

het moment  dat Verkoper  zich al dan niet  voorwaamelijk  omtrent  de -

gunning heeft  Utgesproken,

Nadat het hoogste Bod bekend is geworden,  dient  Verkoper  te verklaren  of -

hij - al dan niet voorwaardelijk  - gunt  en aan wie, or hij gebruik  maakt  van 

het recht  van beraad of dat hij niet  gunt, Deze verklaring  dient  opgenomen  -

te worden  in het proces-verbaal  van inzet  en/of  afslag,

Verkoper  kan gunnen  aan de hoogste bieder  of aan de inzetter.

Van de onvooaardelljke  Gunning dient  te blijken uit een notariële  akte, -

waarin wordt  vermeld  wanneer  de Gunning onvooaardelijk  heeft

plaatsgevonden  en uit welke akte moet  blijken aan welke Bieder is gegund.  -

De Veiling kan, zolang geen (voorwaardelijke)  Gunning heeft

plaatsgevonden  of zolang de voorzieningenrechter  geen goedkeurende  -

beschikking  heeft  afgegeven,  steeds en zonder  opgave van redenen  door  -

Verkoper  worden  ingetrokken  of afgelast.  Het Is daarblj  nlet  van belang -

welke beíanghebbende  de koopovereenkomst  heeft  ingedíend,

De belangen  van de Verkoper  en/of  de debiteur om het Registergoed  te -

kunnen behouden  en/of  een zo hoog mogelijke  verkoopopbrengst  te -

verkrijgen  prevaleren  te allen tijde boven de belangen van de Koper om het -

Registergoed  voor het door  hem uitgebrachte  Bod te verkrijgen.  Een en 

ander brengt  met zich mee dat indien zích incidenten  voordoen  die tot.--

gevolg hebben  dat de opbrengst  aanzienlijk  dreigt  te worden  aangetast,  -

Verkoper  de veiling moet  kunnen  afgelasten.  Dit geldt met name ook voor -

de gevallen  waarin  het risico op calamiteiten  of incidenten  zich heeft  -

verwezenlijkt,  zoals maar niet  beperkt  tot  schade aan het Registergoed  door  -

brand, molest, strippen  van het Registergoed  of als gevolg van

bewoners/gebruikers  die niet  te ontruimen zijn, dan wel soortgelijke  -
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incidenten  die niet  afdoende  zijn verzekerd,  terwijl  de risico's  voor  deze  .-

Incidenten  niet  voor  rekening  van de Koper  zijn of kunnen  worden  gebracht.  -

Zodra  de verkoopopbrengst  zwaarder  dreigt  te worden  aangetast  wanneer  -

de Veiling  wordt  voortgezet,  heeft  Verkoper  het  recht  om de Veiling  ín te -

trekken  en tot  herveillng  over  te gaan.  Alsdan kan de Verkoper  de Koper  in -

de gelegenheid  stellen  om de executoriale  verkoop  toch  af  te wikkelen  onder  -

nader  door  de Verkoper  vast  te stellen  condities  en op zodanige  wijze  dat  de -

verkoopopbrengst  daardoor  niet  (ten  volle)  wordt  getroffen.

10.  IedereBiederheeftdemogelijkheidom-inaanvullingopdeAWE-op

grond  van contracts-  en schuldovememing  als bedoeld  in afdeling  3 van 

Boek 6 van het Burgerlijk  Wetboek  (de artikelen  155  tot  en met  159)  te -

verklaren  dat  een vertegenwoordigde  de rechten  en de verplichtingen  van 

de Bieder  uit  hoofde  van de executoriale  verkoop  zal ovememen.  Artikel  5 

AWE  ís alsdan  van overeenkomstige  toepassing.

11.  In afwljking  van artikel  18 AWE  gaat  het  rislco bij de Onderhandse  verkoop  -

over  op het  moment  dat  de koopovereenkomst  door  de rechter  is

goedgekeurd.  De Koper  is verplicht  vanaf  het  moment  dat  hij het risico  -

draagt  ervoor  te zorgen  dat  de tot  het  Regístergoed  behorende  opstallen  blj -

een solide  verzekeringsmaatschappij  op de in Nederland  bij

schadeverzekeringsmaatschappijen  gebruikelijke  vooaarden  voor  -

herbouwwaame  verzekerd  zijn.

12.  Aangezien  het  geen voor  bewoning  bestemd  Registergoed  betreft,  is het  

Registergoed  voor  risico van de Koper  per de Gunning.  Tot  de Gunning  komt  -

het Registergoed  voor  risico van de geëxecuteerde.

Nu de geëxecuteerde  naar  alle waarschijnlijkheid  geen verhaal  zal bieden  -

en/of mogelijk niet (afdoende) verzekerd is, wordt Koper aangeraden om -
het Registergoed  na de Veiling  casu quo na de goedkeuring  door  de -

voorzieningenrechter  bij de Onderhandse  verkoop  al in voorlopige  dekking  te  -

nemen.

13.  EventueIeuitkeringenondereenpoIisvangeëxecuteerdestrekken,aIsde--

schade  zich heeft  voorgedaan  vóór  de inzet  (in geval  van Onderhandse  -

verkoop  vóór  de goedkeuring  van de koopovereenkomst  door  de rechter)  

ten gunste  van Verkoper  en de belanghebbenden,  Indien  de schade  zich na -

de Inzet  of de goedkeurlng  van de koopovereenkomst  door  de rechter  -

voordoet,  komt  de uitkerlng  van de polis  in mindering  op de Inzetsom  of de -

koopprijs  bij de Onderhandse  verkoop.  Een uitkering  daarboven  komt  aísnog  

toe aan de belanghebbenden  op de wijze  als is voorzíen  bíj de rangregeling  

van artikel  3:270  lid 5 van het Burgerlijk  Wetboek  casu quo  artikel  551 

Wetboek  van Burgerlijke  Rechtsvordering  blj beslagveiling.  De bijkomende  -

kosten  die ten laste  van de Koper  komen,  zijn te allen  tijde  verschuldigd  -

door  de Koper  en dienen  door  de Koper  te worden  voldaan  aan de Notaris.  -

14.  In afwijking  van arUkel 21 lid 1 AWE  is Verkoper  te allen  tijde  bevoegd  om -

de koopovereenkomst  in de in artikel  21 lid 1 AWE  genoemde  gevallen  te -
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ontbinden.

Waarborqsom  en niet  tijdiqe  voldoeninq  verplichtinqen

1.  In aanvuiling  op het  in artikeí  10, leden 1 a en I b AWE  bepaalde  en in -

afwijking  van het in artikel  12 AWE  bepaalde  dient  de Waarborgsom  -

(waarin  de kosten  als bedoeld  onder  artikel  10 lid 1 sub a AWE  worden  -

geacht  te zijn begrepen),  een en ander  tot  een totaal  van tien procent  -

(lOo/ü) van de Koopprljs  met  een minimum  van vijfduizend  euro

(€ 5.000,OC)), te worden  voldaan  uiterlijk  op de derde  werkdag  volgende  op .

de afslag  om vijf  uur in de middag  of zoveel  eerder  als Verkoper

(voorwaardelijk)  mocht  hebben  gegund,  dan wel zoveel  eerder  als de-

Notaris  zulks bepaalt,  zodat  de Notaris  ook  tijdens  de veiling  een direde  -

aanbetaling  kan vorderen,  alvorens  de Notaris  tot  acceptatie  van een bod zal -

overgaan.  De verplichting  tot  het  storten  van de Waarborgsom  is te allen  -

tljde  onvoorwaardelljk,  ongeacht  of de Verkoper  voorwaardelijk  heeft  -

gegund.

2, De koopovereenkomst  naar  aanleiding  van een Onderhandse  verkoop  zal -

pas women  ingediend  om ter  goedkeuring  te worden  voorgelegd  aan de -

voorzieningenrechter,  nadat  de Waarborgsom  als bedoeld  in artikel  27 lid 5 -

AWE  is onfüangen,  tenzij  de Verkoper  expliciet  en schriftelijk  anders  besluit.  -

De Verkoper  zal alsdan  de Notaris  schriftelijk  informeren  dat  de

Waarborgsom  voor  indiening  achterwege  kan blijven.

3. Indien  er een Bod wordt  gedaan  conform  artikel  27 lid 1 AWE,  dan vindt-

artikel  26 lid 2 AWE  geen  toepassing,  indien  Verkoper  bedoeld  Bod heeft  

geaccepteerd  en Koper  vervolgens  nlet  meewerkt  aan het  tekenen  van de -

koopovereenkomst  terzake  van de Onderhandse  verkoop,  waardoor  de -

fatale  termijn  voor  het  indienen  van de koopovereenkomst  blj de rechtbank  -

als bedoeld  ín artíkel  3:268  lid 2 van het  Burgerlijk  Wetboek  niet  kan worden  -

gehaald.  Alsdan  is de Bieder  direct  in verzuim.

4, DeverplichtingtothetstortenvandeWaarborgsomisteaIlentijde  -

onvooaardelijk.  Indien  de Waarborgsom  niet  tijdlg  is gestort  of gesteld  -

en/of niet tijdig aan andere verplichtingen uit hoofde van dü

Veilingvoorwaarden  wordt  voídaan,  kan Verkoper  naar  keuze:

i. vanaf  het  moment  van ingebreke  zijn (zonder  dat  enigc

ingebrekestelling  vereist  is) een rente  van acht  procent  (8%)  per -

jaar  over het uitgebrachte  Bod tot  aan de betaaldatum  van de -

Koopprijs  aan de Koper  in rekening brengen; en/of

ii. overgaan  tot  herveiling  op kosten  van de Koper  op de wijze  als is -

overeengekomen  in artikel  26 lid 4 AWE,

Belasting

Voor  zover  Verkoper  bekend,  is terzake  van de levering  geen omzetbelasting,  wel -

overdrachtsbeIasting  verschuldigd.

Voor  zover  de hefflngsgrondslag  voor  de overdrachtsbeIasting  wordt  verminderd  -

door  toepassing  van artikel  13 Wet  op Belastingen  Rechtsverkeer  zal Koper  aan -
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Verkoper  uitkeren  het verschil tussen enerzljds  het bedrag dat aan

overdrachtsbeIasting  verschuldígd  zou zijn zonder  vermindering  van dc

hefflngsgrondslag  en anderzijds  het werkelijk  aan overdrachtsbelasting

verschuldigde  bedrag. Het genoemde  verschil  wordt  tussen Verkoper  en Koper -
verrekend  tezamen  met de betaling  van de koopsom en de veilingkosten.

Alle verschuldigde  overdrachtsbeIasting  en omzetbelasting  ter zake van de

verkrijging  van het Registergoed  is voor rekening  van Koper.

Aan overdrachtsbelasting  casu quo omzetbelasting  is verschuldigd  het bedrag dat -

door de belastingdienst  of de belastingrechter  womt  vastgesteld  met  toepassing  van -
de Wet op Belastingen  van Rechtsverkeer  casu quo de Wet op de Omzetbelasting  
1968,  of de wetlen  die daarvoor  in de plaats komen.

VeiIinqkosten/achterstaIIiqe  lasten

Voor rekening  van Koper komen alle kosten waaronder  begrepen,  doch niet beperkt  -

tot het notarieel honorarium, de publícatiekosten (advertenties, vei1ingbi5etten en -
veilingnotities),  de kosten van het internetplatform,  afslagersloon,  de inzetpremle  -
(één procent  (l'/o)  van de hoogst  geboden inzetsom),  bezichUgingskosten,  de

grifflerechten,  kosten van de advocaat  en daarmee  samenhangende  kosten,  voorts  -
de kadasterkosten  voor inschrijving  en de kosten van de kadastrale  recherches,  de -
kosten voor het ultbrengen  van exploiten  en verdere  kosten om tot  de veiling te -

geraken,  de kosten van doorhaling  van hypotheken  en beslagen, de eventuele  
kosten om tot  ontruimíng  te geraken waaronder  begrepen een eventueel  vonnis tol-

ontruiming  tegen  de eigenaar/hypotheekgever  en de zijnen en tegen eventuele  
huurders  en/of  gebruikers  en de eventuele  kosten voor het aanbrengen  van nleuwe  -
sloten, al welke kosten vermeerderd  worden  met daarover  verschuldigde

omzetbelasting  ad éénentwintig  procent  (21'/ü).

Artíkel 91íd 3 AWE  wordt  hierbij  uitgesloten.

De inzetpremie  komt  voor rekening  van Koper.

Indien  de inzetter  omzetbelasting  verschuldigd  is over de inzetpremie,  ÍS deze in de -

inzetpremie begrepen en dient de Irizetter  onverwiJd uit eigen beweging  aan de .-
Notaris een factuur  uit te relken. Er zal geen rente  worden  vergoed  over  de 

inzetpremie.

Betalinq Kooppriis  en veilinqkosten

In afwijking  van aíikel  10 lid 1 sub c AWE  dient  de Koopprijs  te worden  voídaan  -
uiterlijk  vier (4) weken na de veiling. De Koopprijs  tezamen met alle kosten van de 

veiling die voor  rekening  van Koper komen, moeten  derhaíve worden  betaald  vóór of -
op neqen ianuarl  tweeduizend  neqentien,  voor  des middags twaalf  uur, ten kantore  -
van de Notaris  die de Veiling heeft  gehouden,  in goed gangbaar  geld, welke betaling  -
en onderberustingsteIIIng  van gelden tevens inhoudt  machtiging  aan de Notaris die -
de veiling heeff  gehouden,  het aldus onfüangene  uit te keren aan wie zulks behoorí:, -
Koper is vanaf  datum van gunning  dan wel, in geval van een onderhandse  executie  -

op grond van artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk  Wetboek,  vanaf  datum van goedkeuring  -
door de rechter  van de koopovereenkomst  tot  aan de betaaldatum  een rente van -
drie procent  (3%)  verschuldigd  over de koopsom.
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Indíen  Verkoper  daaíoe  zijn medewerking  verleent,  kan gehele  of  gedeeltelijke  -

betaling  van de Koopprijs  op een later  tljdstip  dan hierna  vermeld  plaatshebben,  -

zodat  de Notariële  verklaring  van betaling  op een later  tijdstip  wordt  getekend.  Elk -

risico verbonden  aan zodaníg  door  de Verkoper  verleend  uitstel  komt  voor  rekening  -

van Koper, hoe onvoorzíen  dit risico ook moge  zijn.

Ingeval  wel een of meer  andere  hypotheken  (die  niet  ten behoeve  van Verkoper  op-

het Registergoed rusten) en/of beslagen op het Registergoed of op de Koopprijs  zijn  -
gelegd,  kan de uitbetaling  van hetgeen  aan Verkoper  toekomt  uit de netto-  

opbrengst  meestal  eerst  plaatsvinden  nadat  door  de Notaris  een verklaring  ÍS -

overlegd  als bedoeld  in aílkel  3:270  lid 3 van het  Burgerlijk  Wetboek  én de Notaris  

deze verklaring  heeft  laten  voorzien  van de in dat  wetsartikel  bedoelde  aantekening  -

door  de voorzieningenrechter  dat  uitbetaling  aan  Verkoper  kan plaatsvinden  van -

hetgeen  Verkoper  toekomt  onder  de eerste  in rang en alle in rang  aansluitende  door  -

het Registergoed  gezekerde  vorderingen.  Betaling  van  de Koopprijs  en kosten  mag -

daarom  niet  geschieden  voordat:

- hetij  blijkt  dat  deze verklaring  in casu niet  nodig  is om aan Verkoper  de -

netto-opbrengst  uit  te betalen;

- he5ij  de Notaris  de goedgekeume  verklaring  heeft  onfüangen  van de -

voorzIeningenrechter;

- hetij  vast  komt  te staan dat  de voorzieningenrechter  geen verklaring  -

terzake  zal afgeven.

Wordt  wel eemer  betaald,  dan zal de Notaris  niet  gehouden  zljn om over  te gaan tot  -

het ondertekenen van de Notariële verklaring van betaling en/of tot het inschrijven  -

van de Notariële  verklaring  van betaling.

Obiectinformatiü

J. In qebruik  ziin van de onroerende  zaak/huur.

Bewonlnq  en qebruik.  Eíqenaar

1. DeeIgenaar/schuIdenaaren/ofdegenediezichophetmomentvande  -
inschrijving  van de akte  van betaling  zonder  recht  of  titel  in hct

Registergoed  bevindt  en als zodanig  niet  bekend  was aan de Koper  is -

voorzover  het Registergoed  (nog)  bij hem in gebruik  is, danwel  blljkens  de -

akte  van hypotheekstelling  op grond  waarvan  de Velling  plaatsvindt  tot  zijn  

gebruik  bestemd  Is geweest,  conform  het  bepaalde  in de voormelde  akte  -

van hypotheekstelling  casu quo de Algemene  Bepalíngen  van

Zekerheldstelling  van de Verkoper  gehouden  het  Registergoed  op de dag -

van aanvaarding  te hebben  ontruimd,  zullende  bij niet  voldoening  daaraan  

de Koper  die ontrulming  voor  zijn (Kopers)  rekenlng  en voor  zijn risico  

kunnen  bewerkstelHgen,  op vertoon  van de grosse  van de akten  van veiling  -

zonder  tussenkomst  van de rechter.

2. De gebruikssituatie  van het Registergoed  is - voor  zover  Verkoper  bekend  - -

als volgt: het is verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.

Voor  zover  Verkoper  bekend  is het registergoed  verhuurd  conform  de aan -

deze akte gehechte huurovereenkomsten (blage  1).
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De akte van hypotheel<stelling  op grond waarvan de executoriale  verkoop  -

plaatsvlndt,  bevat het huurbeding  als bedoeld in artikel 3:264 van het -
Burgerlijk  Wetboek.

Op verzoek  van de executant  wordt  het huurbeding  ingeroepen  tegen alle -

bekende zakelijke  (onder)huurders  en/of  gebruikers  alsmede tegen alle -

onbekende  zakelijke  (onder)huurders  en/of  gebrulkers  waarvan  casu quo-
van wie de namen níet kunnen women  achterhaald.  Hetinroepen  van het

huurbeding  ten aanzien van de zakelijke  huurders  geschiedt  middels  het 

uitbrengen  van een deuaardersexploit,  in welk exploit  tevens de

ontruiming  wordt  aangezegd.

Of tot  ontruiming  kan worden  overgegaan  is afhankelijk  van een te -

verkrijgen  ontruimingsvonnis.  Executant  zal voor de veilingdatum  een kort  -
geding  tegen de huurders  van het Registergoed  voeren. Indien  de vordering  -

tot  ontruiming  wordt  toegewezen,  kan de Koper het kort  geding vonnis  ten -
uifüoer  leggen. De uitoefening  van de bevoegdheid  geschiedt  voor  rekening  -

en risico van de Koper. Indien  er een afwijzend  vonnis  in kort  geding volgt,  -
betekent  dat dat  er geen titel is om de desbetreffende  huidige  huurders  te -
ontruimen.  Zodra de uitkomst  van het kort geding tegen de huurders  van -
het Reglstergoed  bekend is, zal dat gepubliceerd  worden.

Voorzover  er sprake mocht  zijn van een - na de datum van het passeren van -
de akte van hypotheekstelling  op grond waarvan de executoriale  verkoop  
plaatsvindt  - door  de schuldenaar  zonder  toestemming  van de Verkoper  

gesloten  overeenkomst  en van verhuur  en huur of enige andere

overeenkomst  tot Ingebruikgeving  en ingebruikneming,  danwel  elk ander

recht krachtens  hetwelk  het Registergoed  in gebruik  zal blijken  en te zijn -

afgestaan  casu quo genomen,  danwel blijkt  dat aan derden  het recht  op -
huur- of pachtpenningen  is vervreemd  of verpand,  danwel blijkt  dat  -

huurpenningen  of pachtpenningen  vooruitbetaald  zijn, beroept  de Verkoper-

zich op de nietigheid  ten opzichte  van hem van zodanige  verhuur  en huur,  

eventuele vooruitbetaling, vervreemdlng  en/of  verpanding  van huur-  en -
pachtpenningen,  ingebruikgeving  en ingebruikneming  danwel elk ander-

recht krachtens  hetwelk  het Registergoed  in gebruik  zal blijken  te zljn-

afgestaan,  casu quo genomen.

Indien  het Registergoed  in gebruik  is en niet vrij van gebruik  wordt  -

geleverd,  is het aan de Koper  om op zijn kosten en voor  zijn risico

ontruiming  van het Registergoed  te bewerkstelligen.

De Verkoper  staat niet In voor Kopers bevoegdheid  tot  ontruiming  van het
Registergoed.

Indien  de Koper het Registergoed  geheel of gedeeltelijk  aanvaardt  onder  -

gestanddoening  van lopende  huur- en huurkoopovereenkomsten  staat  de -

Verkoper  er niet  voor  in dat niet is of zal worden  beschikt  over de bij de -
feitelijke  levering  nog niet verschenen  betalingstermijnen.

Indien  de Koper het Registergoed  geheel of gedeeltelljk  aanvaardt  onder  -
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gestanddoeníng  van lopende  huur-  en huurkoopovereenkomsten  staat  de -

Verkoper  er niet  voor  in dat  vanaf  het tot  stand komen  van de koop  -

bestaande  huur-  of huurkoopovereenkomsten  ríet  worden  gewijzigd,  het  -

Registergoed  niet  geheel  of gedeeltelijk  wordt  verhuum,  in huurkoop  womt  -

gegeven  of op enigerlei  andere  wijze  in gebruik  wordt  afgestaan.

Er vindt  geen verrekening  plaats  van eventuele  verschuldigde  huren,  -

servicekosten en/of waarborgsommen.

3. DeVerkoperheeftvoortseenonderzoekingesteldnaardevantoepassing..--

zijnde  publiekrechtelijke  beperkingen,  alsmede  de overige  bijzonderheden,  -

waaronder  begrepen  maar  niet  beperkt  tot  de relevante  informatie  van de 

vereniging  van eigenaren,  voorzover  van föepassing.  De resultaten  van deze -

onderzoeken  worden  zo spoedig  mogelijk  op de website  gepubliceerd.  Reeds -

is het  volgende  gebleken.

/!ïan het Reqlsterqoed  verbonden  rechten  en plichten

Van Koper  wordt  verwacht  dat  hijzelf  onderzoek  instelt  op alle in artikel  15 AWE  -

genoemde  punten,  dan wel dat  hij als hij dit  onderzoek  achterwege  laat  of gelaten  -

heeft  hij welbewust  de daaraan  verbonden  risico's  aanvaardt  zonder  enig

voorbehoud  of  enige  aanspraak  jegens  Verkoper  or de Notaris.  Koper  is zich in dat  -

kader  bewust  dat  een veilingkoop  grote  rlsico's  met  zich meebrengt  ten aanzien  van  -

de coníormitelt  en Koper  aanvaamt  de risico's  onvoorwaardelijk,  zeker  voor  wat  -

betreft,  maar  niet beperkt tot risico's  voohloeíend  uit ouderdom en/of achterstallig -

onderhoud  van het  Registergoed.  Koper  aanvaardt  alle op het  Registergoed  -

rustende  bijzondere  lasten  en beperkíngen,  tenzij  deze niet  aan de Koper  hoeven  te -

worden  opgelegd  op grond  van artikel  517 lid 2 van het  Wetboek  van Burgerlijke  ..

Rechtsvordering,  waaronder  begrepen  doch niet  beperkt  tot  erl'dienstbaarheden,  -

buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, welke al dan níet vermeld zpuden zijn -

in deze bijzondere  veilingvoorwaarden  en (achteraQ  wel blijken  te bestaan.  Koper  -

aanvaamt  zonder  voorbehoud  dat  Verkoper  en de Notaris  zich bij hun onderzoek  -

naar  deze lasten  en beperkingen  beperken  tot  hetgeen  voortkomt  in de laatste  titel  -

van aankomst  en hetgeen  zij feltelljk  uit andere  bronnen  van het Registergoed  -

weten  met  betrekking  tot  deze lasten  en beperkingen.

Bíj deze wordt  verwezen  naar  het bepaalde  voorkomende  in de híema  te noemen  -

akte,  voor  zover  ze goederenrechtelijke  werking  hebben  en zodoende  van

rechtswege overgaan op de Koper  en/of diens rechtsopvolgers. Voor zover

genoemde  bepalingen  geen goederenrechtelijke  werking  hebben,  zullen  deze van -

rechtswege  vervallen  als verbintenisrechtelijke  verplichting  door  de rechtsgevolgen  -

die de wet  aan louter  de executieveiling  verbindt,  ten gevolge  waarvan  ze alsdan  -

geen werking  meer  hebben  jegens  de Koper  of  de rechtsopvolgers  daarvan,  tenzij  

de Koper  besluit  deze verplichtingen  uit  eigen  beweging  en al dan niet  stilzwijgend  -

te aanvaarden.  Verwezen  wordt  naaia:

het bepaalde  voorkomende  in de akte  op zeventien  februari  tweeduizend  vijf  -

verleden  voor  mta. T. van Dijk, notaris  te Dronten,  van welke  akte  een afschrift  is -

ingeschreven  ten kantore  van de Dienst  voor  het  Kadaster  en de Openbare  Registers  -
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(destijds  te Lelystad)  op achttien  februari  tweeduizend  víjf  ín register  Hypotheken  4, -
deel 2712, nummer  156,  voor  zover  relevant  woordelijk  luidend  als volgt:

"OMSCHRIJVINGERFDIENSTBAARHEDEtJ,KWAu7;!lTIEVEEN/OFBIJZONDERE  -
VERPLICHTINGEN.

Voor het  verkochte  gelden  nog  de navolgende  bijzondere  voorwaarden  en 

bepalingen:  Artikel  I  Op deze  overeenkomst  zifn  van toepassinq  de  
'Alqemene  Verkoopvoorwaarden  qemeente  Dronten  1997"  vastgesteid  door

de  raad  der  gemeente  Dronten  bij  besluit  van negentien  december

negentienhonderd  zesennegentig  nummer  103378,  hierna  ook  te  noemen:  .
'Algemene  Verkoopvoomaarden",  welke  voorwaarden  geacht  worden  in

deze  overeenkomst  te  zijn  opgenomen  en daarmee  een  geheel  uit  te  maken,  -
voor  zover  daarvan  hierna  niet  js afgeweken,  van welke  Algemene

Verkoopvootwaarden  koper  verk/aarde een exemplaar  daarvan in ziin bezit  -
te hebben  en  met  de  bepaíingen  daarvan  volkomen  bekend  te zijn,  waarin-  -

onder  meer  het  volgende woorde14k staat  vermeld:
'Artike/  14.  Kettingbedingen/Kwa/itatieve  verplichtingen.

14.1  De  koper  moet  aan  alle  opvolgende  ejgenaren,  zowel  krachtens  

algemene  als bijzondere  titel  aísmede aan alle andere eventuele  gebruikers  -
van  het  gehe/e  of  gedee/telijk  verkochte  of  van de daarop  gestichte  opsta//en  

de in de koopovereenkomst  en/ofAlgemene  Verkoopvoorwaarden  aan  koper  -
opge/egde  verplichtingen  als  e/gen  verplichtingen  op/eggen  en bedingen  ten  
behoeve  van de gemeente.  Deze  bepa//ngen  moeten  bij  e/ke  gehele  of

gedeeltelijke  vervreemding  en bij  eíke  toekenning  van een  zakelijkgenotsrecht  
van het  verkochte  ofeen  dee/daarvan  aan  de opvolgende  e/genaarofdezakel/jk

gerechtigde  worden  opge/egd  en worden  bedongen  ten  behoeve  van de  -

gemeente  en voorts  in de  akte  van vervreemding  of  toekenning  van een  zake/ijk  -
genotsrecht  woordelijk  worden  opgenomen.

14.2  De in artikej9  genoemd  verp1ichtingen  zullen  als  kwa1/tatieve  verpflchtingen  -
in denotariële  akte  van /ever/ng  worden  vastgelegd  en worden  ingeschreven  in  -
de daattoe  bestemde  openbare  register';;

14.3BíjrVetoíniet-volledigenakomingvanhetbepaaIdeïnlidl  vanditartikelisde  -
koper  of  de opvolgende  e/genaar  d/e deze  bepaÍing  overtreedt,  - bij  wege  van 

schadevergoeding  aan  de gemeente  een bedrag  groot  eenhonderdduizend  gulden  -

(f. IOO.OOO,-)  verschuldigd,  te vo/doen  binnen  - veertien  dagen  na daartoe  van de -
gemeente  akomstige  aanman/ng."

Kwal/tatieve  verpíichtinq

Ter  u/tvoer/ng  van hetbepaalde  /n artike/  H.2  van voormelde'Xlgemene -..

Verkoopvoorwaarden  gemeente  Dronten  1997"  wordt  hierbij  gevestigd,  bedongen  -

en aangenomen  als kwajitatieve  verplichting  in de zin van artikej  6:252  van het  -
Burgerlijk  Wetboek:

De koper  /s verpflcht  te gedogen  datpalen,  straatver/ichtingsmasten,  kabels,  -

draden,  iso/atoren,  rozetten,  aanduidingsbordjes  en pijpleidingen  voor  openbare  -

doele/nden  op, in, aan  of  boven  het  niet  te bebouwen  gedeelte  van het
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verkochte  en eventuee/  aan  de daarop  aanwezige  dan  we/  te stichten  opsta[len  -

worden  aangebracht  en onderhouden,  op de plaatsen  waar  en de

wijze  waarop  de  gemeente  ditnodigza/  achten.  De  koperis  verpflcht  a/  hetgeen  -

krachtens  deze  bepalingen  is aangebracht  te laten  bestaan.  Indien  de werken  of  -

werkzaamheden  in verbandmethet  voorgaande  worden  uitgevoerdis  de  -

eigenaar  verplicht  de daarmee  be/aste  personen,  die  daartoe  door  ofnamens  de  -

gemeente  zijn  aangewezen,  te a/len  tijde  en onbelemmerd  toe  te /aten."

Enzovoorts.

"Artikel  IV  Bebouwinq/inricht/nqlqebruik

I.a.  Hetverkochteisgelegenophetbedrijventerrein(industrieterrein)  -

"Business  Zona  Delta  3e  fase"  te Dronten.  Koper  is verplicht  het  -

verkochte  te bebouwen  met  bedrijfsbebouwing.

b.  Onverletlatendhetvigerendebestemrningsplanishetverkochteniet  -

bestemd  voor de vestiging  van niet-volumineuze  detailhandel  kantoren  -

voor  soortgelijke  dienstverlenende  bedrijven.  Bij  twijfel  d/ent  koper  de  -

gemeente  voorafgaand  aan  het  gebruik  schriftelijk  te raadplegen.  -

2. Koper  is verplicht  voldoende  parkeergelegenheid  op  eigen  terrein  aan  -

te leggen;  voldoende  parkeergelegenheid  w/l  zeggen:  voÍdoende  in -

re/atie  tot  de  bedríjfsuitoefening  en  in  overeenstemming  met  de  door  de  -

gemeente  te  stellen  eisen.  Laden  en  jossen  dient  tevens  volledig  plaats  -

te vinden  op  eigen  terrein."

Enzovoortz.

"Artikel  l//. Kwa//tatieve  verp/ichtinqen

Bij  deze  akte  worden  de  navolgende  kwafltatieve  verp/ichtingen  bedongen,  -

gevestigd  en aangenomen:

- Hetiskoper,behoudensvoorafgaandeschr/fteíijketoestemmingvan  -

burgemeester  en wethouders  van  de  gemeente  Dronten  níct

toegestaan  inrichtingen  te  maken  en te  explojteren,  dienende  tot  -

wateronttrekking  aan  de ondergrond.  Aan  de  toestemming  kunnen  -

voorwaarden  worden  verbonden;

- het  is de koper  verboden,  zonder  toestemming  van  burgemeester  en  -

wethouders,  de hierbij  verkochte  bouwgrond  en de daarop  te stichten  -

opsta/len  gedeelte/ijk  te vervreemden  casu  quo  te splitsen,  op  gedeelten  - -

zake/ijke  genotsrechten  te vestigen  of  op  gedeelten  persoonlijke

genotsrechten  te verlenen  onder  welke  benamíng  dan  ook;  aan  deze  -

toestemmíng  kunnen  nadere  voorwaarden  worden  verbonden;

- Hetin  artike/  IVlid  1 sub  b. vermeldc.

Art/kel  VII.  BoetebepaÍinqen

1.  Bij  het  niet-nakomen  van  hetbepaalde  in artikel  15.1  van de  Algemene  -

Verkoopvoorwaarden  gemeente  Dronten  1997,  verbeurt  de  koper  van  -

het  perceel  ofdiens  rechtsopvo/ger(s)  ten  bate  van  de  gemeente  een  -

onmidde/lijk,  zonderrechter/ijke  tussenkomst  opeisbare  boete,  gelíjk  -

aan  twintig  procent  (20  %)  van  de  koopsom  exdusief  omzetbelasting  -
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L,

M,

van  het  verkochte  en een  bedrag  van twee  honderd  euro( €  200,ü0)  -

per  dag  zolang  de  bebouwíng  nietis  voltoo/d  en gebruiksklaar  is. -

2 , 8ijhetníetnaIevenvandekrachtensartikelIVI/d2gestelde

verp/ichting,  verbeurt  de  koper  of  diens  rechtsopvolger(s)  een  boete  -

van twee  honderd  euro( €  200,0Ü)  per  dag  dat  de  koper  niet  aan  zijn--

verplichtïngen  vo/doet  of  de verboden  toestand  voortduurt.

3. Het  coflege  van  burgemeester  en wethouders  za/  de koper  of  djens  

rechtsopvolger(s)  per  aangetekende  brief  opmerkzaam  maken  op  het-

verzuim  of  de ovettreding  en hem,  respedieve/ijk  hen,  een  redelijke  

termijn  gunnen om alsnog aan zijn/hun  verpjichtirigen te voldoen  of  de  -

verboden  toestandop  teheffen.

4. ,4/5 na verlüop  van de in het  vorige  lid  bedoelde  termijn  nog  níet  aan  de -

betreffende  verplichting  is voldaan  of  de verboden  toestand  niet  is -

opgehevèn,  sommeerthetcollege  van burgemeesteren  wethouders  de -

koper  ofzijn  rechtsopvolger(s)  om  binnen  veertien  dagen  de verbeurde  -

boete  op een  door  hen  aan  te geven  bank-  of  gïroreken/ng  te  storten,  

Artikel  VIII. Kett/nqbedinq

Bij  eíke  vervreemding  /n eigendom  van  of  het  vestigen  van beperkte

gebruïksrechten,  uitgezonderd  etfdienstbaarheden,  op het  geheel  of  een-

geúeeite  van  het  ver«ochte  is úe  «operoropvoígeme  verkryger  verpíich;úe  -

in deze  akte  onder  artikel  1V1id2,  artikel  VI  en attikel  VII  lid  j  en 2

genoemde  verplichting(en),  alsmede  de onderhavige  bepaíing,  aan  de  -

njeuwe  verkrijger  of  beperkt  gerechtigde  op  te  leggen  en te bedingen  en aan  -

te nemen  ten  behoeve  van  de gemeente  Dronten  op  straffe  van  verbeurte  

van - een onmiddel/ifk  opeisbare boete van maximaaj v//f en veertig duizend -
euro (€ 45.000/00)  ten behoeve van de gemeente Dmnten, met  de
bevoegdheid voor deze daarnaast nakoming en/of  de eventueej  meer  -
geleden  schade  te vorderen.

De  koper  verklaartzïch  jegens  de  gemeente  te verbinden  tot  de  nakoming  -

van  de  hiervoor  vermelde  bepa/ing,  welke  verbïntenis  de verschenen  persoon  -

onder  1  genoemd  namens  de  gemeente  verkíaart  aan  te  nemen,  als

zaakwaarnemer  vrijwillig  debejangen  van  laatstgenoemde  waarnemende."  --

Eneraielatx.l

Tot  de Objectinformatie  behoort  geen  (kopie  van een)  definitief  energielabel.  -

Geëxecuteerde  is verplicht  een energíelabel  voor  de eígendomsoverdracht

beschikbaar  te hebben.  Het  niet  hebben  van een gevalldeerd  label is voor  rekeníng  -

en risico van geëxecuteerde.  De aan het aanvragen  van het energlelabel  verbonden

kosten  komen  voor  rekening  van geëxecuteeme,  dan  wel - na de overíacht  op-

grond  van de onderhavige  executieveiling  - voor  Koper  voor  zover  geëxecuteerde  dit  -

heeft  nagelaten.

Voorbehoud  recht  van beraad

De verkoper  maakt,  tenzij  hij blijkens  het proces-verbaal  van de veiling  bij inzet  en -

aíslag  direct  tot  gunning  overgaat,  gebruik  van zijn  recht  van beraad.  Indlen  de -
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verkoper  vervoígens  wil constateren  dat er voor het verstrijken  van dü

beraadstermijn  gegund is (dit  is een mededeling  van de executant  aan de notaris  -

dat er gegund Is), zal hij daarvan dopn blijken uit een op te maken akte van -

gunning,  tenzij  deze gunning reeds in het proces-verbaal  van de veiling bij Inzet en--

afslag is geconstateerd.

Van de volmacht  aan de verschenen  persoon blijkt  uit één (1) onderhandse  akte, van welke-

onderhandse  akte een kopie aan deze akte is gehecht  ().

Deze akte is in minuut  opgemaakt  en verleden te Rotterdam  op de datum vermeld  in de 

aanhef  van deze aktc.

De verschenen  persoon is mij, nütaris, bekend.

De inhoud van deze akte is door mij, notaris, zakelijk  aan de verschenen  persoon

meegedeeld  en toegelícht.  Vervolgens  heb ik, notaris,  de verschenen  persoon gewezen op -

de gevolgen  die uít de inhoud van de akte voortvloeien.  De verschenen  persoon heeft  -

tenslotte  verklaard  van de inhoud  van deze akte kennis te hebben genomen  en daarmee  In -

te stemmen.

Deze akte is na beperkte voorlezing onmiddeilijk door de verschenen persoon en míj, -
notaris,  ondertekend.

(Volgt  ondertekening)

UnGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT


