Veilingobject
5 parkeerplaatsen
Totaal 685 m²

Siliciumweg 69
3812 SW Amersfoort

Kenmerken
Bestemmingsplan
Bedrijventerrein e.o. en snelwegen

Bouwjaar
2002

Bouwvorm
Bestaande bouw

Onderhoud binnen
Goed

Onderhoud buiten
Goed

Oppervlakte
Bedrijfsruimte begane grond: 270 m²
Kantoor 1e verdieping: 285 m²
Kantoor 2e verdieping: 130 m²
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Veiling informatie
Openbare veiling ('executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW')
De openbare veiling vindt plaats op 24 januari, 's ochtends vanaf 10.00 uur, online (bij inzet en afslag) via
https://bog-auctions.com, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Van der Stap
Notarissen.
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met
internetbieden 2015 ("AVVI 2015") en bijzondere veilingvoorwaarden, welke voorwaarden opvraagbaar zijn
bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com.

Kijkdag
Op vrijdag 4 januari van 16.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag 17 januari van 10.00 uur tot 11.00 uur zullen
er mogelijkheden zijn om het object te bezichtigen.

Onderhandse bieding
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 15
dagen voor de veiling datum van openbare veiling (uiterlijk 9 januari om 23.59 uur), schriftelijk en
onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht (Van der Stap Notarissen t.a.v. drs. C.M.P.
Poppelaars, Postbus 2450, 3000 CL ROTTERDAM of per e-mail veiling@vdstap.com).
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bog-auctions.com.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de
executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht
bij de koper. Lees verder de veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal hierover na vijf
werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat
zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn (6%).

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.
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Object gegevens
Object/ligging
De Siliciumweg 69 te Amersfoort is gelegen in het Industriekwartier. Het object is gelegen nabij de provinciale
wegen N199 en de N221 via welke u binnen een paar minuten op de rijksweg A28 bent.
Het object maakt onderdeel uit van het bedrijvencomplex Birkt Business welke in 2002 is ontwikkeld. De
kantoorruimten zijn gelegen op de eerste en tweede verdiepingen en hebben een oppervlakte van
respectievelijk circa 285 m² en circa 130 m² groot. De tweede verdieping biedt tevens toegang tot het
dakterras. De bedrijfshal op de begane grond heeft een oppervlakte van circa 270 m², is uitgerust met een
overheaddeur en heeft een vrije hoogte van circa 4 meter.
Het object is niet volgens de NEN 2580 ingemeten en wij kunnen dan ook geen garantie geven op de
genoemde meters.

Opleveringsniveau
De kantoorruimte wordt opgeleverd in de huidige staat, voorzien van onder andere:
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- massief eikenhouten vloer (gedeeltelijk);
- pantry;
- toiletvoorziening;
- aparte vergaderruimte;
- cv installatie (3 HR ketels);
- kabelgoten v.v. elektra;
- gekoelde serverruimte;
- glasvezel;
- klasse 4 alarmsysteem;
- video intercom op de etages;
- iedere etage heeft eigen verbruiksmeters;
- gecodeerd sleutel systeem op iedere etage.

Kadastrale informatie
Gemeente Amersfoort
Sectie D
Nummer 8852
4 are en 12 ca
Nummer 8861
16 are en 27 ca waarvan 1/18e aandeel

Bestemming
Bij de gemeente Amersfoort valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan
Bedrijventerrein e.o. en snelwegen. De bestemming van het perceel is Bedrijventerrein - 1. Om het
bestemmingsplan in te zien verwijzen wij u naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
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Object gegevens
Parkeergelegenheid
Het object beschikt over 5 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Huurgegevens
Het object is momenteel niet verhuurd en niet in gebruik. Eventuele ontruimingskosten komen voor rekening
van de koper.

Bijzonderheden
Erfdienstbaarheden/kwalitatieve verplichtingen of andere bijzonderheden. Voor de erfdienstbaarheden
verwijzen wij u naar de laatst genoemde akte van levering.
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat of een daaraan gelijkwaardig document als
bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over
beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van
voornoemde documenten.
Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale
en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief
installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q.
het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan
zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het
verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet
aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren
(verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.
Bij het bodemloket is geen informatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of sanering. Indien na
eigendomsoverdracht blijkt dat er wel sprake is van enige vervuiling, dan aanvaardt verkoper hiervoor geen
enkele aansprakelijkheid.

Nader informatie
Deze verkoop wordt begeleid door:
Molenbeek Makelaars
drs. Gert-Jaap van Keulen
Emmalaan 39, 3581 HP UTRECHT
Telefoon: 030 256 88 11
E-mail: utrecht@molenbeek.nl
Internet: www.molenbeek.nl

Bijlagen
- Kadastrale kaart
- Kadastraal bericht object
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BETREFT

Amersfoort D 8852
UW REFERENTIE

gjvk/siliciumweg
GELEVERD OP

PRODUCTIEORDERNUMMER

14-12-2018 - 16:03

S11019631206

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

14-12-2018 - 13:32

14-12-2018 - 13:32

BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie
ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding Amersfoort D 8852
Kadastrale objectidentificatie : 025460885270000

Locaties Siliciumweg 69

3812 SW Amersfoort
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Siliciumweg 69 B
3812 SW Amersfoort
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 412 m²
Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 152244 - 464078
Omschrijving Bedrijvigheid (industrie)
Koopsom

Koopjaar

Ontstaan uit Amersfoort D 8837
Hoofdperceel bij mandelig Amersfoort D 8861
perceel

AANTEKENINGEN
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.
Landelijke Voorziening
Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 13021/175 Utrecht

Ingeschreven op 21-08-2003 om 09:00

RECHTEN
1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk
Naam gerechtigde
Adres

Ingeschreven op 21-08-2003 om 09:00

BETREFT

Amersfoort D 8852
UW REFERENTIE

gjvk/siliciumweg
GELEVERD OP

PRODUCTIEORDERNUMMER

14-12-2018 - 16:03

S11019631206

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

14-12-2018 - 13:32

14-12-2018 - 13:32

BLAD

2 van 2

Geboren
Burgerlijke staat

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.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

te

BETREFT

Amersfoort D 8861
UW REFERENTIE

gjvk/siliciumweg
GELEVERD OP

PRODUCTIEORDERNUMMER

14-12-2018 - 16:04

S11019631257

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

14-12-2018 - 13:32

14-12-2018 - 13:32

BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie
ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding Amersfoort D 8861
Kadastrale objectidentificatie : 025460886170000

Kadastrale grootte 1.627 m²
Grens en grootte Vastgesteld
Coördinaten 152238 - 464039
Omschrijving Bedrijvigheid (agrarisch)

Parkeren
Ontstaan uit Amersfoort D 8837

AANTEKENINGEN
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Basisregistratie Kadaster
Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.
Landelijke Voorziening
Overige aantekening Raadpleeg brondocument
Afkomstig uit stuk Hyp3 61622/169

Ingeschreven op 14-01-2011 om 14:29

verbetering
Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 12245/23 Utrecht

RECHTEN
1 Eigendom (recht van)

Zakelijk recht bestemd tot mandeligheid
Mandelige zaak van Amersfoort D 8852
hoofdpercelen

Amersfoort D 8853
Amersfoort D 8854
Amersfoort D 8855
Amersfoort D 8856
Amersfoort D 8857
Amersfoort D 8858

Ingeschreven op 01-10-2001

BETREFT

Amersfoort D 8861
UW REFERENTIE

gjvk/siliciumweg
GELEVERD OP

PRODUCTIEORDERNUMMER

14-12-2018 - 16:04

S11019631257

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

14-12-2018 - 13:32

14-12-2018 - 13:32

BLAD

2 van 2

Amersfoort D 8859
Amersfoort D 8860
Amersfoort D 8862
Amersfoort D 8863
Amersfoort D 8864
Amersfoort D 8865
Amersfoort D 8866
Amersfoort D 8867
Amersfoort D 8868
Amersfoort D 8869
Amersfoort D 8870
Afkomstig uit stuk Hyp4 12220/5 Utrecht

Ingeschreven op 10-09-2001

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.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: gjvk/siliciumweg

23
11327

Bi r
kt

6969B

we
g

885
3

8852

67

Si l i
ci u
m

885
4
65

8862

885
5

71

63

88
56

886 7
33
61

88
64

885
7

75

59

885
8

8865

77

57

88
59

88 7
669

8861
55

88
60

886
7 81

53

886
8
0m

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Y, 14 december 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

5m

83

25 m

Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Amersfoort
D
8852

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.

Disclaimer
Molenbeek Makelaars B.V. (“Makelaarskantoor”) is door bank (de “Executant”) aangesteld als haar
exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het
“Vastgoed”) aan de Siliciumweg 69 te Amersfoort (de “Transactie”). Makelaarskantoor is door de Executant
geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Executant, om namens de Executant deze
beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed
geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te
assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze
Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Executant en/of Makelaarskantoor tot het
aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen.
Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende
expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en
die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om
onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentieel
Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van
die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.
De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de Transactie. De Samenvatting is
geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig
hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Executant en Makelaarskantoor en hun
respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten
sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of
enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op
omissies hierin. Specifiek wordt er door de Executant en/of Makelaarskantoor geen verklaring of garantie
gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets,
schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de
Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Executant, noch
Makelaarskantoor hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/
of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op
enig moment mogen blijken.
Makelaarskantoor treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Executant en zal
derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben
ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.
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Emmalaan 39 | 3581 HP Utrecht
utrecht@molenbeek.nl
molenbeek.nl | 030 256 88 11

