
Kostenoverzicht Online Verkoop Kuipersweg 2 te Middelburg 

 

Overzicht van de kosten die voor rekening van de koper komen met betrekking tot 

bovenstaande verkoop: 

a. de overdrachtsbelasting zes procent (6%) voor bedrijfsmatig onroerend goed of 

grond).  

 Deze overdrachtsbelasting wordt niet geacht in het bod te zijn begrepen en zal 

daarboven in rekening worden gebracht. 

b. het honorarium van de notaris, zijnde: 

 twee duizend negen honderd vijftig euro (€ 2.950,00).   

 In alle gevallen wordt het honorarium verhoogd met omzetbelasting; 

c. alle overige bijkomende kosten, waaronder begrepen kadasterkosten bestaande 

uit: 

 - kadastrale recherchekosten Kavel ad twee en zeventig euro (€ 72,00) 

(belast); 

 - kadastrale kosten inschrijving akte van levering (tarief tweeduizend achttien) 

in het kadaster: een honderd zes en twintig euro (€ 126,00) (onbelast); 

 -  dossierkosten per betrokken (rechts)persoon ad veertig euro (€ 40,00) 

(belast); 

 - tarief kwaliteitsfonds KNB per akte: acht euro en twee en twintig eurocent 

(€ 8,22) (belast); 

  In genoemde gevallen wordt het bedrag verhoogd met omzetbelasting; 

d. de inzetpremie van 1% (alleen bij online verkoop), voor zover koper niet de 

hoogste bieder bij opbod was; 

e. Veilingkosten BOG Auctions á EUR 1.500,- excl. BTW 

f. Marketingkosten á EUR 550,- excl. BTW 

g. Kosten legalisaties platformnotaris á EUR 75,- excl. BTW 

h. Kosten proces verbaal platformnotaris á EUR 250,- excl. BTW 

 

De hiervoor vermelde belastingen, kosten en lasten maken nimmer deel uit van het 

gedane bod, doch zijn daarboven verschuldigd. 

 

De gebruikelijke zakelijke lasten (onroerende zaakbelasting, rioolrecht en 

waterschapslasten) terzake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor 

rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag.  

 

Bovenstaand overzicht van de kosten is met de meeste zorg en 

nauwkeurigheid vastgesteld. Niettemin blijft het slechts een globale indicatie 

van de kosten van de veiling op basis van de thans (ook door derden ter 



beschikking gestelde) bekende gegevens. Aan bovenstaande opgave kunnen 

geen rechten worden ontleend. Bepalend blijft hetgeen in de 

veilingvoorwaarden is vermeld. Door het doen van een bod accepteert de 

aspirant-koper bovenstaand kostenoverzicht en voorwaarden en vrijwaart hij 

De Zeeuwse Alliantie voor alle aansprakelijkheid terzake mogelijke afwijkingen. 


