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Villa 

 

De Kreek 5 

te Loosdrecht 
 

 

  

 

 Executoriale verkoop ex. art. 3:268 en 3:254 BW 

 Datum veiling: 11 december 2018 

 De inzetveiling in de periode van 10:00 tot 10:15 uur.  

 Start bieden 5 minuten na het einde van de inzetveiling.  

 



 

 
Foto(’s) 

 
 

Algemeen: CHARMANT, RIETGEDEKT, UNIEKE LOKATIE, WATER, Wilt u ook het con-

stante vakantiegevoel hebben dat kan aan de Kreek te Loosdrecht, heerlijk 

aan het water met uitvaart naar de Loosdrechtse plas zeer charmante vrij-

staande rietgedekte villa met garage, schuur, botenhuis en eigen steiger, ver-

warmd buitenzwembad, jacuzzi en buitenkeuken. 

 

Indeling: Entree, prachtige hal met vide, modern toilet, sfeervolle woonkamer 

met diverse zitjes, gashaard, houten vloer openslaande deuren naar het ter-

ras, royale sfeervolle moderne eetkeuken met diverse inbouwapparatuur en 

openslaande deuren naar terras met heerlijk uitzicht over de tuin en de Kreek, 

tot in de late uurtjes heeft u hier de zon.  

 

Vanuit de centrale hal, trap naar het souterrain, met werkkamer, bioscoop, 

berging, relaxruimte met sauna en aangrenzende moderne badkamer met 

Turkse stoomdouche.  

 

1ste verdieping: overloop met 2 royale kinderkamers waarvan een met kleed-

kamer, moderne douchekamer, prachtige master bedroom met zicht over de 

Kreek, met vide met kleedkamer en berging, doorloop naar fraaie moderne 

badkamer met bad/jacuzzi, separate douche, toilet, dubbele vaste wastafel.  

 

Volgens verkregen informatie wordt het object vrij van huur en gebruik opgele-

verd. 

 

Het object hebben wij niet van binnen kunnen inspecteren. Bovenstaande 

informatie is afkomstig uit openbare bronnen.   

 
 

Locatie: Loosdrecht is een dorp in de gemeente Wijdemeren en heeft circa 7.100 in-

woners. Het bestaat uit de kleinere dorpen Oud Loosdrechte en Nieuw Loos-

drecht en is gesitueerd tussen Amsterdam, Hilversum en Utrecht.  

 

Aan De Kreek geniet u optimaal met uw eigen zwem- en vaarwater van het 

prachtige Loosdrechtse natuurgebied en directe aansluiting naar Loosdrechtse 

Plassen met al haar watersportfaciliteiten. Kortom, een zeer verzorgde en 

sfeervolle luxe villa op een fraaie en gewilde locatie met uitstekende zonlig-

ging, voor iedereen die van rust, ruimte en watersport houdt. 
 



 

 
Foto(’s) 

 

Vloeroppervlakte: Voor verkoop is beschikbaar een totale oppervlakte van circa 240 m².  

 

Het bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform 

NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de 

genoemde metrages. 

 
 

 

Bestemming: Woongebied, villa’s. 

Informatie inzake gebruiksmogelijkheden en voorschriften is te verkrijgen via 

ons kantoor of bij de gemeente, danwel via de website van ruimtelijke plannen. 

 
 

Kadastrale gegevens: Gemeente  : Loosdrecht  

Sectie   : G 

Perceel   : 576  

Kadastrale grootte : 13 are 55 ca. 

 

Gemeente  : Loosdrecht  

Sectie   : G  

Perceel   : 2401 

Kadastrale grootte : 28 ca. 

 
 

Bouwjaar: 1990 - 2000. 
 

 

 

 

Zekerheidstelling: In afwijking van het bepaalde in art. 11 lid 1 van de AVVI 2015, dient koper een 

waarborgsom aan veilingnotaris te betalen ten bedrage van 50 procent (50 %) 

van de koopsom en te voldoen uiterlijk drie dagen na de gunning. 

 

Inzetpremie:  De inzetpremie (plokgeld) voor het object bedraagt 1% en wordt in rekening 

gebracht bij de verkoper. 

 

Veilingkosten:  De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecifi-

ceerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op de website van 

BOG Auctions. 
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Betaling koopsom en kos-

ten 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.lid 1.b van de AVVI 2015 dienen de 

koopsom en de overige in artikel 10 AVVI 2015 bedoelde kosten en lasten 

uiterlijk 6 weken na de gunning te worden voldaan.  

 

Erfdienstbaarheden, kwali-

tatieve verplichtingen 

Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden en / of kwalitatieve bedingen 

en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar de leveringsakte van 7 juli 

2000.Tevens wordt er verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden welke 

zijn te vinden op de website van BOG Auctions. 

 

Overdrachtsbelasting / 

BTW 

 

Voor wat betreft overdrachtsbelasting en omzetbelasting verwijzen wij u naar 

de bijzondere veilingvoorwaarden, die opvraagbaar zijn bij de notaris en gepu-

bliceerd worden op www.bog-auctions.com. 

 

Energielabel Per 1 januari 2015 is bij overdracht van vastgoed als het onderhavige een 

energielabel verplicht. De eigenaar is hierop door de notaris (namens execute-

rend hypotheekhouder) gewezen met het dringende verzoek voor een derge-

lijk label zorg te dragen. Het al dan niet beschikbaar zijn van bedoeld energie-

label is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Verkoper / executerend hy-

potheekhouder en/of directiemakelaar aanvaarden hieromtrent geen enkele 

aansprakelijkheid. De gevolgen van het niet aanwezig zijn van het energielabel 

zijn voor rekening en risico van de koper.  

 
 

Notaris: Van der Stap Notarissen in Rotterdam. 

 

Borg Een geregistreerde dient uiterlijk op 7 december 2018 voor 23.59u een borg 

ad € 100.000,00 te hebben gestort op IBAN-rekeningnummer 

NL43ABNA0458811629 ten name van Derdengelden Van der Stap Notarissen 

B.V. onder vermelding van; ‘18050. Een geregistreerde krijgt pas biedtoegang 

na het storten van de borg.  

 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden 

 

WOZ Waarde (2017) WOZ-waarde De Kreek 5: € 1.726.000,- 

 

Eigenaarslasten (2017) OZB eigenaar De Kreek 5: € 2.374,97 

Rioolheffing eigenaar: € 287,88 

http://www.bog-auctions.com/
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Milieukundige aspecten: Bodemverontreiniging en Asbest 

Het is verkoper niet bekend dat er bodemverontreiniging danwel asbest aan-

wezig is in het object. 

 

Elke aansprakelijkheid van verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en on-

der welke titel dan ook, voor de (eventuele) aanwezigheid van asbest en even-

tuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van de gehele onroe-

rende zaak wordt uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle aan-

sprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aan-

wezigheid van bodem- en/of grondwatervervuiling c.q. asbest in de onroerende 

zaak kan voortvloeien. 

 

Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper 

heeft geen bodemonderzoek of asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in 

verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen 

volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijk-

heid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien. 

 
 

 

 

Bijzonderheden:  Executoriale Verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW 

Op grond van artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek executoriale verkoop vindt de 

openbare verkoop plaats op 11 december 2018, via https://bog-auctions.com,  

De inzetveiling in de periode van 10:00 tot 10:15 uur.  

 

Start bieden 5 minuten na het einde van de inzetveiling ten overstaand van één 

van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen te Rotterdam. 

 

Tot 14 dagen voor de veiling (uiterlijk 26 november 2018, 23.59 uur) kan  

onderhands worden geboden, uitsluitend door middel van een schriftelijk, on-

voorwaardelijk, onherroepelijk en ondertekend bod gericht aan Van der Stap 

Notarissen te Rotterdam, Millenniumtoren, 14e verdieping Weena 690 te Rot-

terdam per fax: +31 (0) 88 188 00 01 of per email: veiling@vdstap.com 

 

 

 

 

https://bog-auctions.com/
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Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene 

veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere vei-

lingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris 

en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com.  

 

In afwijking van de AVVI 2015 zal de inzet automatisch met 2 minuten (in 

plaats van 5 minuten) worden verlengd indien er in de laatste 3 minuten (in 

plaats van de laatste 5 minuten) een nieuw bod wordt gedaan.  

 

Voor feitelijke informatie en vragen: 

MVGM Bedrijfshuisvesting  

De heer A.R. (Alexander) Reus RM 

Euclideslaan 251 

3584 BV Utrecht  

T: 030 – 230 70 30 

E: ar.reus@mvgm.nl  

 

Voor juridische informatie en vragen: 

Van der Stap Notarissen 

Mevrouw A. (Alexandra) de Jel 

Millenniumtoren, 14e verdieping 

Weena 690 

Postbus 2450 

3000 CL Rotterdam  

T: 088 – 188 00 00 

E: veiling@vdstap.com 

  

Gunning 

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.  

 

Garanties 

Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijk-

heid omtrent datgene dat hij terzake het object meedeelt, dan wel heeft mee-

gedeeld of waarvan mededeling achterweg blijft.  
 

http://www.bog-auctions.com/
mailto:ar.reus@mvgm.nl
../veiling@vdstap.com
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Plattegrond(en) 

 

 



 

 
Plattegrond(en) 

 

 



 

 
Plattegrond(en) 

 



 

Plattegrond(en) 

 

 



 

 
Contactgegevens 

 
 

Nadere informatie 

en/of bezichtiging: 

MVGM Utrecht 

 

Bezoekadres: 

Euclideslaan 251 

3584 BV  UTRECHT 

 

T 088-432 49 25 

E bedrijfshuisvesting.utrecht@mvgm.nl 

I www.mvgm.nl 
 

 

 

Uw makelaars: 

 

 

 

A.R. (Alexander) Reus RM 

Kantoordirecteur 

 

 

T 088-4324925 

M 

 

06-25086496 

E ar.reus@mvgm.nl 

 

 

 

http://www.mvgm.nl/
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Profiel MVGM 

 

MVGM bestaat uit de bedrijfsonderdelen MVGM Vastgoedmanagement, MVGM Bedrijfshuisvesting en MVGM 

Vastgoedtaxaties. Met meer dan 500 medewerkers en vanuit 20 kantoren ondersteunt MVGM eigenaren van en 

investeerders in vastgoed in de breedte bij hun exploitatie- en huisvestingsvraagstukken. 

 

MVGM Vastgoedmanagement is ontstaan uit de samenvoeging van een aantal zeer gerenommeerde vast-

goedmanagementorganisaties en werkt in opdracht van particuliere en institutionele beleggers zoals verzeke-

ringsmaatschappijen en pensioenfondsen, bedrijven en overheidsinstellingen. MVGM heeft als grootste vast-

goedbeheerder van Nederland 50.000 woningen, meer dan twee miljoen vierkante meter bedrijfsruimten en 

kantoren, een ruime anderhalf miljoen vierkante meter winkelruimte, 40.000 eenheden VvE en tal van andere 

projecten in beheer.  

 

MVGM Bedrijfshuisvesting behoort al jaren tot de top van de vastgoedsector in Nederland en combineert een 

sterk landelijk netwerk met zeer uitgebreide kennis van zowel de lokale als regionale vastgoedmarkt. Hierdoor is 

MVGM Bedrijfshuisvesting uitstekend op de hoogte waar vraag en aanbod zich bevinden. In een markt die conti-

nue verandert zorgt MVGM Bedrijfshuisvesting met haar kennis, inzichten en marktinformatie voor het beste re-

sultaat voor haar opdrachtgevers.  

 

MVGM Vastgoedtaxaties mag zich rekenen tot de meest toonaangevende spelers op de Nederlandse vast-

goedmarkt. MVGM Vastgoedtaxaties verzorgt voor uiteenlopende opdrachtgevers een grote verscheidenheid aan 

taxaties van kantoren, winkels, bedrijfsruimten of bijzondere objecten, leeg of in gebruik. MVGM Vastgoedtaxa-

ties werkt voor de meeste institutionele beleggers, de banken en financiers, voor woningcorporaties, onderne-

mers, DGA’s, maar ook voor verzekerings-maatschappijen, overheden en overheidsinstanties.  
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Vestigingenoverzicht 

 

Amersfoort: 

Van Asch van Wijckstraat 55 

3811 LP Amersfoort 

T 088-432 49 25 

E bedrijfshuisvesting.amersfoort@mvgm.nl 

 Apeldoorn: 

Pr. W. Alexanderlaan 727 

7311 ST Apeldoorn 

T 088-432 47 70 

E bedrijfshuisvesting.apeldoorn@mvgm.nl 

Arnhem: 

Mr. E.N. van Kleffensstraat 4 

6842 CV Arnhem 

T 088-432 42 52 

E bedrijfshuisvesting.arnhem@mvgm.nl 

 

 Breda: 

Bijster 45-47 

4817 HZ Breda 

T 088-432 46 85 

E bedrijfshuisvesting.breda@mvgm.nl 

Den Bosch: 

Pettelaarpark 10 

5216 PD Den Bosch 

T 088-432 49 70 

E bedrijfshuisvesting.denbosch@mvgm.nl 

 

 Den Haag: 

De Bruyn Kopsstraat 9K 

2288 EC Rijswijk 

T 088-432 45 45 

E bedrijfshuisvesting.denhaag@mvgm.nl 

Eindhoven: 

Mahatma Gandhilaan 6 

5653 ML Eindhoven 

T 088-432 47 60 

E bedrijfshuisvesting.eindhoven@mvgm.nl 

 Enschede: 

Mooienhof 8 

7512 EB Enschede 

T 088-432 48 59 

E bedrijfshuisvesting.enschede@mvgm.nl 

 

Groningen: 

Europaweg 31-33 

9723 AS Groningen 

T 088-432 48 90 

E bedrijfshuisvesting.groningen@mvgm.nl 

 

 Maastricht: 

Pierre de Coubertinweg 5P 

6225 XT Maastricht 

T 088-432 49 10 

E bedrijfshuisvesting.maastricht@mvgm.nl 

Rotterdam: 

Stadhuisplein 4 (ingang naast Coolsingel 65) 

3012 AS Rotterdam 

T 088-432 45 45 

E bedrijfshuisvesting.rotterdam@mvgm.nl 

 Utrecht: 

Euclideslaan 251 

3584 BV Utrecht 

T 088-432 49 25  

E bedrijfshuisvesting.utrecht@mvgm.nl 

Zwolle:  

Assiesstraat 2d 

8011 XT Zwolle 

T 088-432 44 57 

E bedrijfshuisvesting.zwolle@mvgm.nl 

  

 

mailto:bedrijfshuisvesting.amersfoort@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.apeldoorn@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.arnhem@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.breda@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.denbosch@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.denhaag@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.eindhoven@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.enschede@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.groningen@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.maastricht@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.rotterdam@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.utrecht@mvgm.nl
mailto:bedrijfshuisvesting.zwolle@mvgm.nl


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 18050

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 24 maart 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

LOOSDRECHT
G
576

0 m 5 m 25 m

6

5

3

7

119

119a

514

517

927

2402

3297

3282

3301

468

3302

3298

2401

574

576

2403

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDT00&sectie=G&perceelnummer=514&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDT00&sectie=G&perceelnummer=517&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDT00&sectie=G&perceelnummer=927&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDT00&sectie=G&perceelnummer=2402&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDT00&sectie=G&perceelnummer=3297&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDT00&sectie=G&perceelnummer=3282&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDT00&sectie=G&perceelnummer=3301&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDT00&sectie=G&perceelnummer=468&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDT00&sectie=G&perceelnummer=3302&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDT00&sectie=G&perceelnummer=3298&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDT00&sectie=G&perceelnummer=2401&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDT00&sectie=G&perceelnummer=574&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDT00&sectie=G&perceelnummer=576&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDT00&sectie=G&perceelnummer=2403&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: LOOSDRECHT  G  2401 5-10-2017
 bij De Kreek 5  LOOSDRECHT 11:57:58
Uw referentie: 18050
Toestandsdatum: 4-10-2017

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: LOOSDRECHT G 2401
 Grootte: 28 ca
 Coördinaten: 134912-468703
 Omschrijving kadastraal object: WATER
 Locatie: bij De Kreek  5   
 LOOSDRECHT
 Ontstaan op: 25-6-2001
 
 Ontstaan uit: LOOSDRECHT G 577 gedeeltelijk
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
3/5 EIGENDOM
 De heer Edward van Piggelen
 De Kreek  5   
 1231 NM  LOOSDRECHT
 Geboren op: 20-06-1962
 Geboren te: UTRECHT
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  11534/11  reeks UTRECHT      d.d. 7-7-2000 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
LOOSDRECHT  G  577 gedeeltelijk

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Diana van den Heuvel
 De Kreek  5   
 1231 NM  LOOSDRECHT
 Geboren op: 07-11-1962
 Geboren te: UTRECHT
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 Ontleend aan: BSA  506/16003  reeks UTRECHT   d.d. 13-6-2005 
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDT00&sectie=G&perceelnummer=2401&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDT00&sectie=G&perceelnummer=577&index_letter=D&index_nummer=3&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=24084341&subjectnummer=6610097891&voornaam=Edward&voorvoegsel=van&naam=Piggelen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=11534&nummer=11&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=109494790&subjectnummer=6610097909&voornaam=Diana&voorvoegsel=van den&naam=Heuvel&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
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Betreft: LOOSDRECHT  G  2401 5-10-2017
 bij De Kreek 5  LOOSDRECHT 11:57:58
Uw referentie: 18050
Toestandsdatum: 4-10-2017

Gerechtigde
2/5 EIGENDOM
 Mevrouw Diana van den Heuvel
 De Kreek  5   
 1231 NM  LOOSDRECHT
 Geboren op: 07-11-1962
 Geboren te: UTRECHT
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  11534/11  reeks UTRECHT      d.d. 7-7-2000 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
LOOSDRECHT  G  577 gedeeltelijk

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 De heer Edward van Piggelen
 De Kreek  5   
 1231 NM  LOOSDRECHT
 Geboren op: 20-06-1962
 Geboren te: UTRECHT
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 Ontleend aan: BSA  506/16003  reeks UTRECHT   d.d. 13-6-2005 
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=109494790&subjectnummer=6610097909&voornaam=Diana&voorvoegsel=van den&naam=Heuvel&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=11534&nummer=11&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=24084341&subjectnummer=6610097891&voornaam=Edward&voorvoegsel=van&naam=Piggelen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: LOOSDRECHT  G  576 6-10-2017
 De Kreek 5  1231 NM LOOSDRECHT 9:44:46
Uw referentie: 18050
Toestandsdatum: 5-10-2017

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: LOOSDRECHT G 576
 Grootte: 13 a 55 ca
 Coördinaten: 134931-468713
 Omschrijving kadastraal object: WONEN ERF - TUIN
 Locatie: De Kreek  5   
 1231 NM  LOOSDRECHT
 Koopsom: € 1.021.005 Jaar: 2000  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 26-3-1987
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75230     d.d. 17-8-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
3/5 EIGENDOM
 De heer Edward van Piggelen
 De Kreek  5   
 1231 NM  LOOSDRECHT
 Geboren op: 20-06-1962
 Geboren te: UTRECHT
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  11534/11  reeks UTRECHT      d.d. 7-7-2000 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
LOOSDRECHT  G  576

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Diana van den Heuvel
 De Kreek  5   
 1231 NM  LOOSDRECHT
 Geboren op: 07-11-1962
 Geboren te: UTRECHT
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 Ontleend aan: BSA  506/16003  reeks UTRECHT   d.d. 13-6-2005 
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LDT00&sectie=G&perceelnummer=576&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=24084341&subjectnummer=6610097891&voornaam=Edward&voorvoegsel=van&naam=Piggelen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=11534&nummer=11&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=109494790&subjectnummer=6610097909&voornaam=Diana&voorvoegsel=van den&naam=Heuvel&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
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Betreft: LOOSDRECHT  G  576 6-10-2017
 De Kreek 5  1231 NM LOOSDRECHT 9:44:46
Uw referentie: 18050
Toestandsdatum: 5-10-2017

Gerechtigde
2/5 EIGENDOM
 Mevrouw Diana van den Heuvel
 De Kreek  5   
 1231 NM  LOOSDRECHT
 Geboren op: 07-11-1962
 Geboren te: UTRECHT
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  11534/11  reeks UTRECHT      d.d. 7-7-2000 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
LOOSDRECHT  G  576

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 De heer Edward van Piggelen
 De Kreek  5   
 1231 NM  LOOSDRECHT
 Geboren op: 20-06-1962
 Geboren te: UTRECHT
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 Ontleend aan: BSA  506/16003  reeks UTRECHT   d.d. 13-6-2005 
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=109494790&subjectnummer=6610097909&voornaam=Diana&voorvoegsel=van den&naam=Heuvel&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=11534&nummer=11&reeks=UTT&z=HYPERLINK STUK&bewcode=UT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=24084341&subjectnummer=6610097891&voornaam=Edward&voorvoegsel=van&naam=Piggelen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=UT










































Locaties: 
UT033000021 

 

Rapport UT033000021 Kreek 5 
 
1   Algemeen  
1.1 Administratieve gegevens  

1.2 Statusinformatie  
1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten  
1.4 Onderzoeksrapporten  
1.5 Besluiten  
1.6 Saneringsinformatie  
1.7 Contactgegevens  

1 Algemeen 

            

 Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/ 

            

1.1 Administratieve gegevens 

 Locatienaam: Kreek 5 

 Identificatiecode volgens bevoegd 

gezag: 

AA169600006 

 Locatiecode gemeentelijk BIS: UT033000021 

 Adres: de Kreek 5 1231NM Loosdrecht 

 Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 

Vechtstreek 

 Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de 
omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn. 

            

1.2 Statusinformatie 

 Vervolg: voldoende onderzocht. 

 Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten 
en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het 
kader van de Wet bodembescherming. 

            

http://bodemloket.nl/kaart
http://bodemloket.nl/kaart#algemeen
http://bodemloket.nl/kaart#administratieve_gegevens
http://bodemloket.nl/kaart#statusinformatie
http://bodemloket.nl/kaart#activiteiten
http://bodemloket.nl/kaart#onderzoeksrapporten
http://bodemloket.nl/kaart#besluiten
http://bodemloket.nl/kaart#contactgegevens


1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten 

 Omschrijving Start Eind 

hbo-tank (ondergronds) (631242) onbekend onbekend 

hbo-tank (ondergronds) (631242) 0001 0001 
 

            

1.4 Onderzoeksrapporten 

 Type Auteur Nummer Datum 

Nader onderzoek HEIDEMIJ 
ADVIES 

633/WA96/2073/25390 1996-
02-14 

Orienterend 
bodemonderzoek 

Tauw 3304078 1994-
01-01 

 

            

1.5 Besluiten 

 Type Kenmerk Datum 

besch. niet ernstig  1996-02-26 
 

            

1.6 Saneringsinformatie 

 Bovengronds Ondergronds Start Eind 
 

            

1.7 Contact 

 Geen contact informatie beschikbaar voor NH-Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 
en Vechtstreek 

 



ADRES

Straatnaam en huisnummer de Kreek 5
Postcode en woonplaats 1231NM Loosdrecht

WijdemerenGemeente
Wijk 03 LoosdrechtWijk
Oud-LoosdrechtBuurt
169600011365WOZ-objectnummer

WOZ-WAARDE

WOZ-objectnummer 169600011365
WOZ-waardeklasse
Waarde-ontwikkeling 3 jaar

€ 1.450.000 - € 1.800.000
-15,3 %

Onderdeel
WOZ-waarde
Waardepeildatum
Waarde-ontwikkeling 1 jaar
OZB-waarde
OZB-vrijstelling

2013
€ 1.980.000
01-01-2012
-3,8 %
€ 1.980.000
nee

2014
€ 1.854.000
01-01-2013
-6,4 %
€ 1.854.000
nee

2015
€ 1.694.000
01-01-2014
-8,6 %
€ 1.694.000
nee

2016
€ 1.678.000
01-01-2015
-0,9 %
€ 1.678.000
nee

Waarde-ontwikkeling (%)

-3

-5

-8

2013 2014 2015 2016

WOZ-waarde (€)

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2013 2014 2015 2016

De WOZ-waarde is opgevraagd door V. Sibbes op 28-07-2016 10:21 op basis van artikel 37h van de Wet Waardering
Onroerende Zaken die een notaris toegang geeft tot WOZ-gegevens. De gebruiker is bekend met de gevolgen die Titel XII
van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot valsheid in geschrifte verbindt aan een onjuiste verklaring met
betrekking tot de genoemde wettelijke bevoegdheid.

LOKALE LASTEN

Gemeentelijk lasten [2016]
0,138400 %OZB-tarief eigenaren woning

Rapportnummer: 

Pagina 1

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. DataLand is een
samenwerkingsverband van Nederlandse gemeenten.

1076132
1231NM/5

28-07-2016 10:21 van 2



0,195600 %OZB-tarief eigenaren niet-woning
0,149700 %OZB-tarief gebruikers niet-woning
€ 196,32Reinigingsheffing tarief eenpersoonshuishouden
€ 270,36Reinigingsheffing tarief tweepersoonshuiden
€ 270,36Reinigingsheffing tarief meerpersooonshuishouden
€ 301,20Rioolheffing tarief eigenaar

28-07-2016 10:21
V. Sibbes

Rapportnummer: 

Pagina 2

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. DataLand is een
samenwerkingsverband van Nederlandse gemeenten.

1076132
1231NM/5

28-07-2016 10:21 van 2
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VEILINGVOORWAARDEN 

De Kreek 5 te Loosdrecht 

 

Op vijf november tweeduizend achttien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar  ---  

Joseph Hermanus Smit, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van  -----------  

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 99-197,  --------  

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 eigenaar van het Registergoed;  ----------------------------------------  

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

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

bedrag groot twee miljoen achtenzeventigduizend vijfhonderd  -----  

achtenzestig euro (€ 2.078.568,00), alsmede tot een bedrag groot  --  

achthonderd eenentwintigduizend vierhonderd tweeëndertig euro  --  

(€ 821.432,00) voor rente en kosten, derhalve in totaal tot een  ------  

bedrag groot twee miljoen negenhonderdduizend euro  ---------------  

(€ 2.900.000,00), gevestigd bij akte van hypotheekverlening op  ----  

vijftien mei tweeduizend zeven verleden voor mr. S. Kreugel,  ------  

destijds notaris te Wijdemeren, van welke akte een afschrift is  -----  
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ingeschreven in de Openbare Registers op eenentwintig mei  --------  

tweeduizend zeven in register Hypotheken 3, deel 53201, nummer   

85;  -----------------------------------------------------------------------------  

- 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:  --------------------------------------------------------------------------  

 een perceel grond met het daarop gelegen woning met garage en  ---  

tuin, plaatselijk bekend De Kreek 5 te Loosdrecht, kadastraal  -------  

bekend gemeente Loosdrecht, sectie G, nummer 576, groot dertien  

are, vijfenvijftig centiare en nummer 2401, groot achtentwintig  ----  

centiare;  ----------------------------------------------------------------------  

- 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.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 2.  ------------------------------------------------------------------------------------  
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De Verkoper heeft de Veilingnotaris verzocht om over te gaan tot de Veiling.  ---  

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

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

De Eigenaar heeft het Registergoed verkregen door inschrijving in de Openbare -  

Registers te Utrecht op zeven juli tweeduizend in register Hypotheken 4, deel  ---  

11534, nummer 11, van een afschrift van de op zeven juli tweeduizend voor mr.  

G.J. Timmer, destijds notaris te Utrecht, verleden akte van levering.  --------------  

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.  -----------------------------------------------------------------------  
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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;  --------------------------------------------------------  

- 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):  --------------------  
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 - 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   

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 één procent (1%) van zijn Inzetsom;  ------------  

- heeft de Inzetter die tevens de Koper is wel recht op een inzetpremie;  --  

- 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): ----------------------  

 - tenzij de Verkoper richting de Veilingnotaris schriftelijk bevestigt  ------  

onvoorwaardelijk te gunnen, vindt de Gunning plaats onder de  ----------  

opschortende voorwaarde dat de Koper de conform de  --------------------  

veilingvoorwaarden te betalen waarborgsom heeft voldaan conform het  

bepaalde in artikel 12 lid 1;  -----------------------------------------------------  

 - is uitsluitend de Verkoper gerechtigd de opschortende voorwaarde,  -----  

waaronder de Gunning heeft plaatsgevonden, te laten vervallen  ---------  

ondanks dat de Koper de conform de veilingvoorwaarden te betalen  ----  
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waarborgsom (nog) niet heeft voldaan conform het bepaalde in artikel  -  

12 lid 1;  ----------------------------------------------------------------------------  

 - 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,  --------  

 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 verschuldigde overdrachtsbelasting tegen een tarief van twee  ---  

procent (2%);  ----------------------------------------------------------------  

 b. 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;  -----------------  

 c. 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 eenhonderd veertig euro  --  

(€ 140,00), exclusief omzetbelasting;  ------------------------------------  

 d. het kadastrale recht ter zake van de levering van het Registergoed,   

groot eenhonderd zesentwintig euro (€ 126,00) per levering;  --------  

 e. de kosten van ontruiming van het Verkochte, volgens een indicatie  

naar beste weten van de Verkoper groot maximaal drieduizend  -----  
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euro (€ 3.000,00), exclusief omzetbelasting;  ---------------------------  

 f. voor zover op verzoek van de koper aan de koper een eerste grosse  

wordt afgegeven: het notarieel honorarium, 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;  -----------------  

 - 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;  --------------------------  

 - 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  -  
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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 twee procent (2%) 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  ----------------------------------------------------------  

 - 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; of  --------------------------------------------  

 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;  ----------------------------------------------------------------  

- 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 vijftig  -----  

procent (50%) van de Koopsom;  ----------------------------------------------  

 - mag de Koper een conform de veilingvoorwaarden van de Koper op de  

Kwaliteitsrekening ontvangen borg in aftrek brengen van de conform  --  

de veilingvoorwaarden door de Koper te storten waarborgsom;  ----------  

- Artikel 15 (Borg):  ---------------------------------------------------------------------  

 - is de Geregistreerde verplicht om een borg van eenhonderdduizend  -----  

euro (€ 100.000,00) aan de Veilingnotaris te betalen;  ----------------------  

 - is de Geregistreerde gehouden de borg te storten op de  --------------------  

Kwaliteitsrekening, zodanig dat de Kwaliteitsrekening uiterlijk twee  ---  

werkdagen vóór aanvang van de Veiling om drieëntwintig uur  ----------  

negenenvijftig minuten (23:59 uur) is gecrediteerd met het betreffende   

bedrag;  -----------------------------------------------------------------------------  

 - wordt de Geregistreerde geacht een gestorte borg 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 Geregistreerde 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  ----------------  

Geregistreerde ter beschikking te hebben gesteld ter betaling van het  ---  

door de Geregistreerde verschuldigde bedrag en wordt de  ----------------  

Geregistreerde geacht de borg niet tijdig te hebben gestort als deze  -----  

verklaring niet uiterlijk twee werkdagen vóór aanvang van de Veiling  -  

om drieëntwintig uur negenenvijftig minuten (23:59 uur) door de  -------  

Veilingnotaris is ontvangen;  ----------------------------------------------------  

 - is de Geregistreerde die niet tijdig de borg heeft voldaan uitgesloten  ----  

van de Veiling;  -------------------------------------------------------------------  

 - zal de Veilingnotaris na ontvangst van een borg onverwijld aan de  ------  

Verkoper meedelen namens welke Geregistreerde de betreffende borg  -  

is ontvangen, aan welke verstrekking van (persoons)gegevens de  -------  

Geregistreerde uitdrukkelijk toestemming verleent;  ------------------------  

 - zal de Veilingnotaris een Geregistreerde uitsluiten van de Veiling  ------  

indien de Verkoper met redenen onderbouwd aangeeft de betreffende  --  

Geregistreerde te willen uitsluiten van de Veiling zonder dat de  ---------  

Veilingnotaris of de Verkoper gehouden is deze redenen aan de  ---------  
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betreffende Geregistreerde mee te delen;  -------------------------------------  

 - zal de Veilingnotaris een ontvangen borg terugstorten op het  -------------  

rekeningnummer waarvandaan de borg is ontvangen indien en zodra  ---  

vaststaat dat:  ----------------------------------------------------------------------  

 - de Verkoper niet aan de Geregistreerde heeft gegund; of  ------------  

 - de Veiling niet meer doorgaat;  --------------------------------------------  

- Artikel 16 (Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen):  ------------------  

 - de op vijf augustus negentienhonderd vierenvijftig voor een  --------  

plaatsvervanger van H.J. de Haan, destijds notaris te Hilversum,  ---  

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

Openbare Registers te Utrecht op vijf augustus negentienhonderd  -  

vierenvijftig in register Hypotheken 4, deel 1503, nummer 53,  -----  

woordelijk luidende als volgt:  --------------------------------------------  

 “2. Op de verkochte grond zal slechts mogen worden gebouwd  ----  

onder directie van een door voornoemde stichting aan te wijzen  ---  

architect, volgens situatie en ontwerp waarop voor zoveel betreft  --  

de gevels en de afscheidingen van het terrein zo van de weg als van  

de aangrenzende percelen, steigers, botenhuizen en andere  ---------  

opstallen, goedkeuring verkregen is van de stichting zonder dat  ----  

deze terzake van het ontwerp enige verantwoordelijkheid op zich  --  

neemt; ter fine voormeld zal aan de stichting overlegd moeten  -----  

worden een exemplaar van de situatie- en ontwerptekeningen van  -  

het te stichten landhuis, benevens de omschrijving waaruit van de  -  

soort der materialen en de kleur der bouwwerken blijkt. Het  --------  

vorenstaande zal eveneens gelden voor later aan te brengen  --------  

wijzigingen in-en uitbreidingen van de goedgekeurde  ----------------  

oorspronkelijke toestand.  --------------------------------------------------  

 3. Op de verkochte grond en in hetgeen daarop zal worden  ---------  

gebouwd, mogen geen ziekenhuizen, koffiehuizen, tapperijen,  ------  

lunchrooms, hotels, pensions, winkels, inrichtingen voor publieke  -  

vermakelijkheden, werkplaatsen of rustverstorende of  ---------------  

hinderveroorzakende bedrijven, waaronder watersportbedrijven  --  

worden gesticht of uitgeoefend.  ------------------------------------------  

 De beoordeling wat onder vorenstaande omschrijving valt, is  ------  

uitsluitend aan het bestuur der stichting.  -------------------------------  

 4. Van het tot het verkochte behorende water zal slechts gebruik  ---  

mogen worden gemaakt, overeenkomstig de aard van het geheel.  --  
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Woonschepen mogen in dit water geen ligplaatsen hebben, in acht   

dienen te worden genomen de voorschriften ten aanzien van het  ---  

gebruik van het water door het bestuur der stichting uit te  ----------  

vaardigen.  -------------------------------------------------------------------  

 7. De bepalingen, vervat in de artikelen 2-3  en 4 worden bij deze  -  

gevestigd als erfdienstbaarheid ten laste van het bij deze verkochte  

als lijdend erf en ten dienste en ten nutte van de aan gemelde -------  

stichting in eigendom verblijvende percelen kadastraal bekend  ----  

gemeente Loosdrecht sectie G nummers 468, 480, 484, 487, 496,  --  

499, 503, 505 en 519 alsmede van gedeelten van nummers 507 en  -  

509 als heersende erven.  --------------------------------------------------  

 8. Bij deze wordt gevestigd de erfdienstbaarheid inhoudende het  ---  

recht voor de respectieve eigenaren om gebruik te maken van het  -  

vaarwater behorende tot het aan gemelde stichting verblijvende  ---  

perceel om te varen van- en naar de Eerste Plas ten behoeve van  --  

het bij deze verkochte perceel gemeente Loosdrecht, sectie G  -------  

nummer 493, alsmede een gedeelte van nummer 494 dierzelfde  ----  

gemeente en sectie, en ten laste van het aan gemelde stichting in  --  

gemelde verblijvende kadastrale perceel gemeente Loosdrecht,  ----  

sectie G nummers 480, 484, 487, 496, 499 en 503.  --------------------  

 9. Bij deze wordt gevestigd ten behoeve van voornoemde stichting  -  

en ten laste van het bij deze verkochte perceel een grondrente van -  

vijftig gulden ’s jaars.  ------------------------------------------------------  

 Deze vestiging van grondrente heeft plaats onder de navolgende  ---  

bepalingen.  ------------------------------------------------------------------  

 a. de betaling der grondrente moet plaats hebben op de eerste  ---  

januari van elk jaar, voor het eerst op één januari aanstaande  

over de termijn van heden tot en met éénendertig december  ---  

dezes jaar en over het jaar negentienhonderd vijf en vijftig;  ---  

 b. de grondrente is te allen tijde afkoopbaar. De afkoopprijs is  --  

door partijen bepaald op een som van tweeduizend gulden  ----  

benevens de lopende termijn der grondrente.”  -------------------  

 - de op negen november negentienhonderd vijftig voor een  -----------  

plaatsvervanger van H.J. de Haan, destijds notaris te Hilversum,  ---  

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

Openbare Registers te Utrecht op vijftien november  ------------------  

negentienhonderd vijftig in register Hypotheken 4, deel 1433,  ------  

nummer 133, woordelijk luidende als volgt:  ---------------------------  
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 “Voorts verklaarden de comparanten in kwaliteit gemeld bij deze  -  

over en weer ten behoeve en ten laste van het bij deze akte  ----------  

overgedragen gedeelte van het kadastrale perceel der gemeente  ---  

Loosdrecht, sectie G nummer 213 en het aan verkoper verblijvende  

gedeelte daarvan te vestigen de erfdienstbaarheid van vrije  ---------  

doorvaart van en naar de plassen en de Drecht.  -----------------------  

 Voorts enzovoort.  -----------------------------------------------------------  

 En verklaarden de comparanten lasthebbers ten behoeve van -------  

gemelde kadastrale percelen 212 en 215 en ten laste van het aan  --  

de lastgever van de comparant sub 1 verblijvende gedeelte van  ----  

gemeld kadastraal perceel 213, te vestigen de erfdienstbaarheid  ---  

van vrije doorvaart van- en naar de plassen en de Drecht.” ---------  

 - de op zeven juli tweeduizend voor mr. G.J. Timmer, destijds  -------  

notaris te Utrecht, verleden akte, van welke akte een afschrift is  ----  

ingeschreven in de Openbare Registers te Utrecht op zeven juli  ----  

tweeduizend in register Hypotheken 4, deel 11534, nummer 11,  ---  

woordelijk luidende als volgt:  --------------------------------------------  

 “ - 9. Bij deze wordt gevestigd over en weer ten behoeve en ten laste   

van het bij deze verkochte gedeelte van het perceel gemeente  -------  

Loosdrecht, sectie G nummer 494, en het aan de verkoopster  -------  

verblijvende kadastrale perceel gemeente Loosdrecht, sectie G  ----  

nummer 493, de erfdienstbaarheid inhoudende het recht tot  --------  

gemeenschappelijk gebruik van het tussen gelegen water ten  -------  

behoeve van het in- en uitvaren, behoudens het recht van de  --------  

eigenaren tot het hebben van ligplaats voor een vaartuig in het  ----  

eigen gedeelte daarvan en het treffen van voorzieningen die  --------  

daartoe redelijkerwijs nodig zijn.  ----------------------------------------  

 10. Bij deze wordt als erfdienstbaarheid gevestigd ten laste van het  

bij deze akte verkochte gedeelte van gemeld perceel gemeente  -----  

Loosdrecht, sectie G, nummer 494, en ten behoeve van het aan de  -  

verkoopster verblijvende gedeelte daarvan, alsmede ten behoeve  --  

van het perceel kadastraal bekend gemeente Loosdrecht, sectie G  -  

nummer 493, het recht van inbalking en instanding in de  ------------  

noordelijke gevel van de op het verkochte te bouwen garage ten  ---  

dienst van de daaraan te bouwen garage op het heersend erf.”  -----  

 Enzovoort.  -------------------------------------------------------------------  

 “VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID  -----------------------------  

 Voorts worden bij deze gevestigd ten behoeve van het bij deze  ------  
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verkochte (voormeld kadastrale nummer 576) De Kreek 5 als  ------  

heersend erf en ten laste van het bij verkoper in eigendom  ----------  

verblijvende perceel De Kreek 7 (voormeld kadastrale nummer 577  

gedeeltelijk) als dienend erf:  ----------------------------------------------  

 a. de erfdienstbaarheid krachtens welke het de eigenaar van Kreek  

7 niet is toegestaan het hem in eigendom toebehorende deel van het  

botenhuis (gelegen tussen De Kreek 5 en 7 in) op enigerlei wijze  --  

dicht te maken (anders dan thans het geval is) zonder schriftelijke  -  

toestemming van de eigenaar van De Kreek 5, zulks op straffe van   

een direct bij aanvang van enige verboden werkzaamheden  ---------  

opeisbare (zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is)  -----  

boete van twee duizend gulden (f. 2.000,00) voor iedere dag dat de  

verboden situatie blijft voortbestaan, ten behoeve van de eigenaar   

van De Kreek 5 en ten laste van de eigenaar van De Kreek 7, een  -  

en ander met dien verstande, dat indien en voorzover de eigenaar  -  

van De Kreek 5 (die daartoe geen toestemming van de eigenaar  ---  

van De Kreek 7 behoeft) overgaat tot het dichtmaken van zijn deel   

van het bedoelde botenhuis, de eigenaar van De Kreek 7 het recht -  

heeft hetzelfde te doen met zijn deel van het botenhuis, zonder  ------  

daartoe de schriftelijke toestemming van de eigenaar van De Kreek  

5 te behoeven;  ---------------------------------------------------------------  

 b. de erfdienstbaarheid van vrij uitzicht over het dienend erf, ten  --  

gevolge waarvan het de eigenaar van De Kreek 7 niet is toegestaan  

om binnen een afstand van drie meter gerekend vanuit de noord-  --  

en de westgevel van De Kreek 7, op het aan deze akte gehechte  ----  

tekening met fijne kruisarcering aangegeven perceelsgedeelte,  -----  

schuttingen, beplantingen en of andere uitzichtsbeperkende  ---------  

voorwerpen te plaatsen hoger dan twee meter terwijl het buiten  ----  

voornoemde afstand van drie meter aan de eigenaar van De Kreek  

7 niet is toegestaan schuttingen, beplantingen en of andere  ---------  

uitzichtsbeperkende voorwerpen te plaatsen hoger dan tachtig  -----  

centimeter op het met grove kruisarcering op voormelde tekening  -  

aangegeven perceelsgedeelte.  --------------------------------------------  

 Deze erfdienstbaarheid heeft geen betrekking op het uit water en  --  

steigers bestaande perceelsgedeelte.”  -----------------------------------  

 - de op dertig juli negentienhonderd vierenvijftig voor een  ------------  

plaatsvervanger van H.J. de Haan, destijds notaris te Hilversum,  ---  

verleden akte, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de  ---  
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Openbare Registers te Utrecht op dertig juli negentienhonderd  -----  

vierenvijftig in register Hypotheken 4, deel 1502, nummer 138,  ----  

woordelijk luidende als volgt:  --------------------------------------------  

  “8. Bij deze wordt gevestigd de erfdienstbaarheid, inhoudende het   

recht voor de respectieve eigenaren om gebruik te maken van het --  

vaarwater behorende tot de respectieve percelen om te varen van  -  

en naar de Eerste Plas:  ----------------------------------------------------  

a. ten behoeve van het bij deze verkochte perceel gemeente  ---------  

Loosdrecht, sectie G nummer 481 en ten laste van de aan gemelde   

stichting in eigendom verblijvende kadastrale percelen gemeente  --  

Loosdrecht, sectie G nummers 480, 484, 487, 491, 493, 496, 499  --  

en 503.”  ----------------------------------------------------------------------  

 - de op veertien oktober negentienhonderd drieënvijftig voor een  ----  

plaatsvervanger van H.J. de Haan, destijds notaris te Hilversum,  ---  

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

Openbare Registers te Utrecht op veertien augustus  ------------------  

negentienhonderd drieënvijftig in register Hypotheken 4, deel  ------  

1486, nummer 47, woordelijk luidende als volgt:  ---------------------  

  “8. Bij deze wordt gevestigd te erfdienstbaarheid, inhoudende het   

recht voor de respectieve eigenaren om gebruik te maken van het --  

vaarwater behorende tot de respectieve percelen om te varen van-   

en naar de Eerste Plas:  ----------------------------------------------------  

a. ten behoeve van het bij deze verkochte gedeelte van het perceel  -  

gemeente Loosdrecht sectie G nummer 494 en ten laste van de aan   

de verkoopster in eigendom verblijvende kadastrale percelen  -------  

gemeente Loosdrecht sectie G nummers 481 tot en met 484, 487,  --  

495, 496 en 499 tot en met 503.  ------------------------------------------  

9. Bij deze wordt gevestigd over en weer ten behoeve en ten laste  --  

van het bij deze verkochte gedeelte van het perceel gemeente  -------  

Loosdrecht sectie G nummer 494 en het aan de verkoopster  --------  

verblijvende kadastrale perceel gemeente Loosdrecht sectie G  -----  

nummer 493, de erfdienstbaarheid inhoudende het recht tot  --------  

gemeenschappelijk gebruik van het tussengelegen water ten  --------  

behoeve van het in- en uitvaren, behoudens het recht van de  --------  

eigenaren tot het hebben van ligplaats voor een vaartuig in het  ----  

eigen gedeelte daarvan en het treffen van voorzieningen die  --------  

daartoe redelijkerwijs nodig zijn.”  ---------------------------------------  

 - de op negen april negentienhonderd tweeënvijftig voor H.J. de  -----  
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Haan, destijds notaris te Hilversum, verleden akte, van welke akte -  

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

op negen april negentienhonderd tweeënvijftig in register  -----------  

Hypotheken 4, deel 1460, nummer 10, woordelijk luidende als  -----  

volgt:  --------------------------------------------------------------------------  

  “7. De bepalingen vervat in de artikelen 2, 3 en 4 worden bij deze   

gevestigd als erfdienstbaarheid over en weer ten nutte en ten laste   

van het bij deze verkochte perceel gemeente Loosdrecht sectie G  --  

nummer 486 en ten nutte en ten laste van de aan verkoopster in  ----  

eigendom verblijvende percelen gemeente Loosdrecht sectie G  -----  

nummers 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491,  ---  

492, 493, 494, 495, 496, 499, 500, 501, 502, 503, 504 en 505.  ------  

Ingeval van splitsing van een of meer der percelen zal voormelde --  

erfdienstbaarheid bestaan ten lasten en ten gunste van elk der  -----  

delen, waarin een perceel is gesplitst.”  ---------------------------------  

 - de op zes november negentienhonderd eenenvijftig voor H.J. de  ---  

Haan, destijds notaris te Hilversum, verleden akte, van welke akte -  

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

op zes november negentienhonderd eenenvijftig in register  ---------  

Hypotheken 4, deel 1452, nummer 81, woordelijk luidende als  -----  

 “9. Bij deze wordt gevestigd ten behoeve van het bij deze verkochte  

perceel en ten laste van het verkoopster in eigendom verblijvende  -  

gedeelte van voormeld perceel G nummer 469 de erfdienstbaarheid  

inhoudende het recht voor de eigenaar van het heersend erf om  ----  

gebruik te maken van het vaarwater behorende aan de eigenaar  ---  

van het lijdend erf, zulks om te varen van en naar de Eerste Plas  --  

ingeval van splitsing van de heersende erven, zal voormelde  --------  

erfdienstbaarheid bestaan ten gunste van elk der delen waarin de  -  

heersende erven zijn gesplitst.”  ------------------------------------------  

 - de op tweeëntwintig oktober negentienhonderd éénenvijftig voor  --  

H.J. de Haan, destijds notaris te Hilversum, verleden akte, van  -----  

welke akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare Registers  -  

te Utrecht op zes november negentienhonderd eenenvijftig in  ------  

register Hypotheken 4, deel 1452, nummer 78, woordelijk luidende  

als volgt:  ---------------------------------------------------------------------  

  “9. Bij deze wordt gevestigd ten behoeve van het bij deze  -----------  

verkochte perceel en ten laste van het verkoopster in eigendom  ----  

verblijvende gedeelte van voormeld perceel G nummer 469 de  -----  
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erfdienstbaarheid inhoudende het recht voor de eigenaar van het  --  

heersend erf om gebruik te maken van het vaarwater behorende  ---  

aan de eigenaar van het lijdend erf, zulks om te varen van en naar   

de Eerste Plas.  --------------------------------------------------------------  

Ingeval van splitsing van de heersende erven, zal voormelde  -------  

erfdienstbaarheid bestaan ten gunste van elk der delen waarin de  -  

heersende erven zijn gesplitst.”  ------------------------------------------  

- 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 19 (Risico en verzekering):  -------------------------------------------------  

 - is het Registergoed, omdat het geheel of gedeeltelijk tot woning is  ------  

bestemd, voor risico van de Koper vanaf het moment van de  -------------  

inschrijving van de in artikel 9 lid 4 bedoelde notariële akte in de  -------  

daartoe bestemde openbare registers;  -----------------------------------------  

- Artikel 22 (Huur / gebruik):  ---------------------------------------------------------  

 - wordt, voor zover het Registergoed voor zover de Verkoper bekend niet  

is verhuurd, de gebruikssituatie, voor zover de Verkoper bekend,  -------  

vermeld in de Objectinformatie;  -----------------------------------------------  

 - heeft de Verkoper gegronde redenen om aan te nemen dat er geen  ------  

personen krachtens huurovereenkomst gebruik kunnen maken van het  -  

Registergoed op het moment van aankondiging van de Veiling;  ---------  

- 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: ----------------------------------------------------------  

 - de beschadiging van en/of het gebrek aan het Registergoed is  ------  

ontstaan vóór het tijdstip van de risico overgang als bedoeld in  -----  

artikel 19;  --------------------------------------------------------------------  
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 - 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.  --------------------------------------------------------  

- 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  

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   
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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  --  

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  -  
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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  -------------------------  

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  
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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  ---  

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  ---  

van de inschrijving van de akte van levering in de daartoe  -----------  

bestemde openbare registers;  ---------------------------------------------  

 14. In het belang van de rechthebbende van het Registergoed, kan de  --  
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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  -----  

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  
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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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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. 


