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Disclaimer: Alle informatie in dit document is met de grootste zorg samengesteld, doch voor de 
volledigheid en juistheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt niet 
gepretendeerd dat een volledig inzicht wordt gegeven in alle kwesties die mogelijkerwijs 
van belang zouden kunnen zijn voor een partij die voornemens is het/de onderhavige 
object(en) te verwerven. 
 
De gegevens en bijzonderheden in dit document zijn weergegeven als een algemene 
beschrijving en zijn enkel bedoeld om mogelijke interesse bij potentiële kopers te 
kweken, zijn geheel vrijblijvend en in geen geval kunnen de informatie en de feiten zoals 
weergegeven worden uitgelegd als een (deel van) een aanbod en/of overeenkomst. 
 
Potentiële kopers die gebruik maken van de betreffende informatie hebben de 
verplichting om zelfstandig onderzoek te doen naar de betreffende informatie en 
eventueel aanvullende informatie die zij relevant acht of relevant moet worden geacht, al 
dan niet door het inwinnen van onafhankelijk advies bij bijvoorbeeld juridisch, financieel 
of fiscaal adviseurs. 
 
Dit document is geproduceerd ten behoeve van de opdrachtgever van Strijbosch 
Thunnissen Makelaars Arnhem B.V. Het gebruik hiervan is dan ook voorbehouden aan 
opdrachtgever. 
 
Alle beschrijvingen, maten, feiten, bijzonderheden, verwijzingen naar de staat van (een) 
object(en) en de benodigde vergunningen voor gebruik en/of bewoning, en alle overige 
informatie en feiten worden te goeder trouw verstrekt. Het verstrekken van dit document 
brengt op geen enkele wijze een verplichting voor de opdrachtgever of Strijbosch 
Thunnissen Makelaars Arnhem B.V. mee om toegang te verlenen tot aanvullende 
informatie. Indien dit document als basis wordt gebruikt voor verdere stappen door 
opdrachtgever, mag deze niet af gaan op deze informatie als waren zij feitelijk juiste, 
accurate verklaringen en/of opvoeringen van feiten, maar dient de opdrachtgever zich te 
vergewissen van de juistheid van die informatie, feiten en verklaringen door middel van 
eigen onderzoek. 
 
Het is niet toegestaan om dit document of de daarin verwoorde feiten en/of 
bijzonderheden te openbaren of door te geven aan derden door middel van druk, 
(foto)kopie of op enige andere wijze zonder de expliciete voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Strijbosch Thunnissen Makelaars Arnhem B.V.. Alle in dit document 
verwoorde informatie dient te worden beschouwd als vertrouwelijk en als zodanig te 
worden behandeld. 
 
Strijbosch Thunnissen Makelaars Arnhem B.V. is niet aansprakelijk voor directe en 
indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van dit document of de daarin 
vermelde informatie. In het bijzonder worden geen garanties gegeven ten aanzien van 
eventuele prognoses en planningen. 
 
Op alle rechtsverhoudingen tussen Strijbosch Thunnissen Arnhem B.V. en anderen zijn 
de algemene voorwaarden van Strijbosch Thunnissen Makelaars Arnhem B.V. voor 
professionele opdrachtgevers van toepassing. De voorwaarden liggen ter inzage op het 
kantoor van Strijbosch Thunnissen Makelaars Arnhem B.V., zijn  te raadplegen op 
www.stmakelaars.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden. 
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Adres: 
 

 
Mercurion 22 en 22a te Zevenaar.  
 

 
Kadastrale 
kenmerken: 
 
 
 

 

Gemeente Oud-Zevenaar 

Sectie K 

Nummers 3531 

Grootte 66 are en 18 centiare 
 

 
Algemeen: 
 

 

Het betreft een modern kantoorgebouw in vijf lagen. Op het terrein zijn 105 
parkeerplaatsen beschikbaar.  
 

 
Ligging: 
 

 
Het complex ligt op bedrijventerrein Mercurion in Zevenaar, direct aan de op- en afrit van 
de A12.   
 

 
Vloeroppervlakte: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onderstaande oppervlakten zijn inschattingen en van derden verkregen. Deze dienen 
derhalve puur als indicatief gezien te worden.  
 
Het gebouw heeft een totale oppervlakte van ca. 3.745 m², als volgt verdeeld: 
 

Kantoorruimte ca. 3.700 m² 

Archiefruimte ca.      45 m² 
 

 

Opleverings-  
niveau: 
 

 
Het te veilen perceel wordt geleverd in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van 
het passeren van de akte van kwijting, danwel als de voorzieningenrechter een 
onderhandse koopovereenkomst heeft goedgekeurd, ten tijde van het passeren van de 
akte van levering. 

 

 

Voorzieningen: 
 

 
Het gebouw beschikt over de navolgende voorzieningen: 
 

- Representatieve entree; 
- Balie- en ontvangstruimte; 
- Luxe afbouwpakket; 
- Voorzien van scheidingswanden; 
- Buitenzonwering; 
- Personenlift; 
- Brandveiligheidsinstallatie; 
- Diverse pantry’s; 
- Sanitaire groep per verdieping; 
- Systeemplafonds met armaturen; 
- Mechanische ventilatie met topkoeling; 
- CV-gas met radiatoren; 
- Isolerende beglazing in aluminium kozijnen; 
- Kabelgoten ten behoeve van elektra data en telefoon; 
- Te openen ramen; 

 
Het buitenterrein is voorzien van: 
 

- 105 parkeerplaatsen; 
- Terreinverlichting; 
- Fietsenstalling; 
- Afsluitbaar middels 2 schuifhekken; 
- Aangelegde tuin. 
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Bestemming: 
 

Op basis van informatie gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl valt de locatie 
onder het ontwerp bestemmingsplan ‘Mercurion’ en heeft het de bestemming 
‘Gemengd’.  
 
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 

- Het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten, die staan vermeld in de 
categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.  

- Kantoren; 
- Ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' is een nutsvoorziening 

toegestaan; 
- Parkeervoorzieningen, waarbij in ieder geval dient te worden voldaan aan de 

gemiddelde parkeernormen zoals opgenomen in de CROW-publicatie nummer 
317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'; 

- Bij de bestemming passende voorzieningen waaronder wegen, paden, 
bermen, groenvoorzieningen en overige voorzieningen; 

 
Voor de meest actuele en complete informatie verwijzen wij naar 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 

 

Milieusituatie: Met betrekking tot de gesteldheid van de bodem verwijzen wij naar de titel van 
aankomst, opgenomen in de dataroom.  
 

 
Overdrachts- 
belasting: 

 
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting 
verschuldigd zijn.  
 

 
Garanties: 
 

 
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld 
of waarvan mededeling achterwege blijft. 
 
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft 
geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of 
te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan 
voortvloeien. 
 

 
Veilinggegevens: 
 
 

 
Veilingnotaris:  
Mr. R.H. Meppelink of zijn waarnemer, of een nader te aan te wijzen notaris verbonden 
aan Loyens & Loeff N.V., gevestigd te Amsterdam.  
 
Bezichtiging:  
Er is vooralsnog geen mogelijkheid om het object te bezichtigen. Wij adviseren 
geïnteresseerden om hun interesse kenbaar te maken bij de makelaar. Indien er 
alsnog een mogelijkheid ontstaat om het object te bezichtigen, zullen geïnteresseerden 
alsdan worden geïnformeerd. 
 
Onderhandse bieding:  
Schriftelijke onderhandse biedingen (onherroepelijk en onvoorwaardelijk) kunnen tot 14 
september 2017, 23:59 uur worden uitgebracht bij de notaris. Gebruik hiervoor het 
biedformulier “onderhandse biedingen”, zoals te vinden op de website www.bog-
auctions.com.  
 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
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Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, 
zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan. 
 
Veiling: 
De veiling zal op vrijdag 29 september 2017 vanaf 15:00 uur worden gehouden via de 
veilingsite www.bog-auctions.com.  
 
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene 
Veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (AVVI 2015) en bijzondere 
veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden in te zien zijn op: www.bog-
auctions.com.  
 
 

 

Bijlagen:  
 

Ten behoeve van de veiling is een dataroom ingericht. Op aanvraag wordt kandidaten 
toegang gegeven tot de dataroom. 
 
De dataroom omvat onder andere de navolgende documenten: 
 
Foto’s 
Fotoreportage d.d. 14 juli 2017, deels opgenomen als bijlage in dit Informatie 
Memorandum.  
 
Plattegronden 
Plattegrondtekeningen Mercurion 22-22a te Zevenaar 
 
Kadastraal 
Kadastraal bericht  
Kadastrale kaart 
 
Akte van levering 
Akte van levering  
 
Wij verzoeken geïnteresseerden om hun contactgegevens aan ons kenbaar te 
maken, ook als zij deze informatie via derden ontvangen. Op deze wijze kunnen 
wij geïnteresseerden informeren over de voortgang en over eventuele 
wijzigingen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid jegens geïnteresseerden ten 
aanzien van wijzigingen in het verkoopproces indien zij hun contactgegevens 
niet aan ons kenbaar hebben gemaakt. 
 
Wij benadrukken dat alle beschrijvingen, afmetingen, verwijzingen naar bouwkundige 
staat en de voor de inbezitneming en het gebruik benodigde vergunningen en alle 
overige gegevens en bijzonderheden te goeder trouw zijn verstrekt, doch dat potentiële 
kopers zich er niet op kunnen beroepen als verklaringen voor waar maar zichzelf van 
de juistheid en volledigheid ervan dienen te overtuigen door middel van inspectie of 
anderszins. 
 

  

http://www.bog-auctions.com/
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Aanvullende informatie: 

 

Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars 
 
Sweerts de Landasstraat 27 
6814 DA ARNHEM 
Postbus 588 
6800 AN ARNHEM 
 
Telefoon      (026) 355 21 00 
Email  bedrijfsmakelaars@s-t.nl 
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FOTO’S OBJECT 
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