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Executoriale verkoop 16 november 2017 om 16.00 uur 

Online executieveiling (ex. art. 3:268 BW jo. 3:254 BW) 

Tudderenderweg 53 

te Sittard  
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VERKOOPINFORMATIE 

TUDDERENWEG 53 

TE SITTARD 

 

 

TE KOOP VIA BOG AUCTIONS (EXECUTIE VEILING) 

Betreft :  Het betreft een bezinepomp met bedrijfsgebouw gelegen aan de 

Tudderenderweg 53 te Sittard met voorgelegen perceel grond. Het  

bedrijfsgebouw is verdeeld in drie units. Het perceel grond is in gebruik 

als onbemand tankstation.   

 

Oppervlakte : Totaal circa 200 m² als volgt onderverdeeld: 

 

Indeling Object Ruimte Geschatte 

V.V.O.   

in m² 

Begane Grond Voormalige 

winkel en 

wasplaats 

75 

Begane Grond Luifel/ 

bezinepompen 

 

Begane Grond Werkplaats 95 

1
ste

 Verdieping Kantoor 30 

TOTAAL  200 
 

 

 

Kadastrale gegevens 

 

 

: 

(Bron: huurlijst februari 2017) 

 

Gemeente Sittard 

Sectie         : B 

Nummer    : 2962 

Grootte      : 5 are 43 centiare  

Eigendom  : Eigendom  

 

Zie bijlage kadastrale kaart 

 

Ligging en 

bereikbaarheid 

: De stad Sittard ligt enkele kilometers van de autosnelweg A2, via welke 

Eindhoven in minder dan een uur te bereiken is en Maastricht in ruim 20 

minuten. In westelijke richting sluiten Sittard en Geleen bovendien aan 

op het knooppunt Kerensheide, waar de autosnelweg tussen Antwerpen 

en Keulen de A76 de A2 ontmoet.  

 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eindhoven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maastricht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knooppunt_Kerensheide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autosnelweg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keulen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_76
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_2
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Opleveringsniveau / 

bouwkundige staat 

: In huidige staat, ‘as is’. Enige bouwkundige gegevens waar geen rechten 

aan kunnen worden ontleend: 

 Bouwjaar 1983, volgens BAG-viewer. 

 Puien/ kozijnen: aluminium kozijnen.  

Bouwjaar 

Huurgegevens : 

 

 

 

Oppervlakte  

Geschatte V.V.O  

Huurder(s) Expiratie Jaarhuur 

  datum excl. btw en 

servicekosten 

Ca. 200 m² v.v.o. winkel/ 

opslagruimte alsmede 

onbemand tankstation.  

Gulf Retail B.V. 

(hoofdhuurder) 

31-10-2019 € 42.342,24 

   € 42.342,24 

(Bron: huurlijst februari 2017) 

 

Per november 2015 is aan huurder  € 10.000,- huurverlaging per jaar 

toegekend.  

 

Het object is geheel verhuurd aan Gulf Retail B.V., waarbij het 

tankstation in gebruik is bij TinQ. De overige ruimtes heeft de huurder 

waarschijnlijk onderverhuurd en is deels in gebruik bij Core Systems 

voor reparaties en onderhoud aan computers alsmede een winkel voor 

tabak, drank en voedsel, alsmede heeft Bas Autoservice een deel in 

gebruik als garage met een kantoor.  

 

Bestemming : Het bestemmingsplan is door de Gemeente Sittard – Geleen op 26 juni 

2013 vastgesteld. Zie dataroom.   

 

Veilingdatum : Openbare verkoop  (‘executoriale verkoop, ex art. 3:268  juncto art. 

3:254 BW.’)  

 

De openbare verkoop vindt plaats op 16 november 2017 om 16.00 uur 

uitsluitend via https://bog-auctions.com, ten overstaan van één van de 

notarissen verbonden aan notariskantoor DLA Piper Nederland te 

Amsterdam, Amstelveenseweg 638 (1081 JJ) tel: 020-5419888. 

Het is mogelijk om tot uiterlijk 1 november 2017 om 23:59 uur een 

schriftelijk onderhands bod uit te brengen bij de veilingnotaris. 

Onderhandse biedingen dienen onvoorwaardelijk en onherroepelijk te 

zijn en dienen te worden gericht aan DLA Piper Nederland N.V., t.a.v. 

mr. M.J.A. Laenen, Amstelveenseweg 638 (1081 JJ) Amsterdam, of per 

e-mail aan trees.holslag@dlapiper.com 

 

Let op, uw bieding dient uiterlijk 1 november 2017 om 23:59 uur de 

notaris te hebben bereikt. 

 

Voor het doen van een onderhandse bieding is geen registratie vereist.  

Gebruikt u s.v.p. voor het doen van een onderhandse bieding het op de 

website www.bog-auctions.com geplaatste biedformulier.  

 

https://bog-auctions.com/
mailto:trees.holslag@dlapiper.com
http://www.bog-auctions.com/
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Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in 

te gaan. 

 

Er wordt verwezen naar de algemene en bijzondere veiling voorwaarden 

welke, te zien zijn in de dataroom en bovendien worden gepubliceerd op 

https://www.bog-auctions.com/auction/lot/4743/9735 

 

Deelname veiling : Om deel te nemen aan de veiling dient u zich eenmalig te registreren. 

Voor het indienen van onderhandse biedingen is registratie niet nodig. 

 

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

website www.bog-auctions.com. Om uw registratie volledig te maken, 

dient u een registratieverklaring in te vullen en deze te laten legaliseren 

door een notaris. 

 

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

aangemaakte account. 

 

Deze legalisatie kan door alle notarissen in Nederland worden gedaan, 

tegen een (kleine) vergoeding. Op https://www.bog-

auctions.com/news/index/181 krijgt u een overzicht met notarissen waar 

u zich gratis kunt laten legaliseren voor dit platform. Indien u zich voor 

een andere veiling via BOG Auctions reeds heeft geregistreerd, dan 

hoeft dit niet nogmaals. 

 

Biedformulier : Schriftelijke onderhandse biedingen kunnen worden gedaan door middel 

van het biedformulier onderhandse biedingen op  

www.bog-auctions.com 

 

Veilingvoorwaarden  : Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de 

Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) 

en bijzondere veilingvoorwaarden, welke voorwaarden in te zien zijn op: 

www.bog-auctions.com en in de dataroom. 

 

Dataroom : Voor deze veiling wordt gebruik gemaakt van een openbare digitale 

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

besloten digitale dataroom kan op aanvraag door Van Splunter 

Bedrijfshuisvesting worden verstrekt. 

Teneinde toegang te verkrijgen tot de besloten digitale dataroom dient 

een gegadigde de volgende gegevens te overleggen: naam en adres 

organisatie, contactperso(o)n(en), e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), 

kopie uittreksel Kamer van Koophandel. 

 

Bezichtigingen  : Op 23 oktober 2017 wordt de mogelijkheid geboden om tussen 12.00 en 

14.00 de locatie te bezichtigen. Bezichtigingen zijn onder voorbehoud 

en echter enkel op afspraak mogelijk op deze dag.   

 

https://www.bog-auctions.com/auction/lot/4743/9735
http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
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Erfdienstbaarheden/ 

kwalitatieve 

verplichtingen etc. 

 

 

 

 

 

Aansprakelijkheid      

 

 

 

: De koper aanvaardt door het uitbrengen van een bieding op het 

registergoed alle lasten en beperkingen die aan het registergoed 

ingevolge de wet, eerdere akten of aantekeningen voorkomende in de 

openbare registers of uit welken andere hoofde dan ook zijn verbonden 

of blijken te zijn verbonden, ook al blijken die lasten en beperkingen niet 

uit eerdere akten. Overigens wordt verwezen naar artikel 16 van de 

AVVI2015. 

 

Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek heeft ingesteld  

naar het onroerend goed dan wel dat hij dit onderzoek bewust 

achterwege heeft gelaten en dat koper welbewust de daaraan 

verbonden risico’s zonder enig voorbehoud of enig aanspraak  

jegens verkoper en/of eigenaar aanvaardt. Verkoper en/of  

eigenaar verlenen geen enkele garantie ten aanzien van onder  

andere het gebruik, de staat van het verkochte waaronder tevens  

wordt verstaan de aanwezigheid van verontreiniging van bodem, 

ondergrond en grondwater en de aanwezigheid van asbest in de 

opstallen. Koper vrijwaart verkoper en/of eigenaar voor  

aanspraken. 

Door het doen van een bieding op het registergoed, verklaart bieder 

volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van alle beschikbare 

informatie, hierna ook te noemen: de "Verkoopinformatie". 

 

 Op de Verkoopinformatie is de volgende disclaimer van toepassing:  

 De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigde in de 

gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de 

volledigheid daarvan. 

 

 In dit kader geldt het volgende: 

 1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de 

bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis 

van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen 

verstrekt. Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn 

bijgevoegd die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie 

ten tijde van de verkrijging door de eigenaar. Afwijkingen ten 

opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in 

de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens 

kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het 

registergoed. 

 2. Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of 

indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van 

verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden 

die door de verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander 

gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan 

een dergelijk oordeel en/of de door Verkoper of door derden 

daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden 

ontleend. 

 3. Geen enkele medewerker van verkoper en geen van de door 

verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de 

: 
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vastgoedadviseur en de veilingnotaris) is gemachtigd om met 

betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te 

verstrekken. 

 4.   Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich    

              nimmer jegens verkoper dan wel haar bestuurders of  

              werknemers                    

              of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de   

              vastgoedadviseur en de veilingnotaris) beroepen op de   

              onjuistheid of  onvolledigheid van de Verkoopinformatie, 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. 

  

Kosten Koper : Voor de ten laste van koper komende kosten verwijzen wij u door naar 

de site van BOG Auctions: https://www.bog-

auctions.com/auction/index/4743 

 

Energielabel :  Op grond van de Regeling energieprestatie gebouwen is de huidige 

eigenaar verplicht aan koper een definitief energielabel te overhandigen. 

De executerend hypotheekhouder staat er niet voor in de dat de eigenaar 

aan deze verplichting zal (kunnen) voldoen. 

 

Milieugegevens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

In de dataroom treft u een bodemrapport d.d. 19 maart 2008 voor 

informatie omtrent de grond. Ten aanzien van het registergoed zijn geen 

andere publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven in de gemeentelijke 

beperkingenregistratie en de kadastrale registratie dan een 

"Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet 

Bodembescherming", ingeschreven in de daartoe bestemde openbare 

registers voor registergoederen in register Hypotheken 4 deel 58236 

nummer 146, welk stuk is opgenomen in de besloten digitale dataroom. 

 

De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg  

samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Van  

Splunter Bedrijfshuisvesting b.v. geen aansprakelijkheid worden  

aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht  

worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze 

informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag  

worden beschouwd. 

 

Inlichtingen 

 

: 

 

Van Splunter Bedrijfshuisvesting  

Dhr. V. Schop  

Westplein 7 

3016 BM  Rotterdam 

Telefoon : 010 – 436 7666 

Fax  : 010 – 436 6615 

Email  : vincent@vansplunter-bhv.nl 

Internet : www.vansplunter-bhv.nl 

https://www.bog-auctions.com/auction/index/4743
https://www.bog-auctions.com/auction/index/4743
mailto:vincent@vansplunter-bhv.nl
http://www.vansplunter-bhv.nl/
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DLA Piper Nederland N.V. 

Mr. M.J.A. Laenen 

Amstelveenseweg 638 

1081 JJ Amsterdam 

Contactpersoon T. Holslag-Broek 

Telefoon : 020-5419899 

Email  : trees.holslag@dlapiper.com 

 

  

 

mailto:trees.holslag@dlapiper.com
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Locatie: :  
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Kadastrale 

Kaart: 

 

 

 

 

 

 


