INVESTMENT MEMORANDUM
ONLINE VERKOOP – 22 JANUARI 2019

HOOGAARSLAAN 16, NIEUW-LEKKERLAND
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INTRODUCTIE
GESTRUCTUREERDE ONLINE VERKOOP
De Hoogaarslaan 16 in Nieuw-Lekkerland wordt aangeboden door middel van een
gestructureerd verkoopproces met de mogelijkheid tot onderhands bieden tot en met
maandag 21 januari 2019 en de mogelijkheid tot online bieden op dinsdag 22 januari
2019 vanaf 14:00 uur via de website www.bog-auctions.com. Bij het proces is notaris
Erna Kortlang betrokken, verbonden aan TeekensKarstens advocaten notarissen.
HET REGISTERGOED
Het voormalig politiebureau inclusief terrein,
ondergrond en verdere aan- en toebehoren, gelegen aan de Hoogaarslaan 16,
2957 EL te Nieuw-Lekkerland. Het registergoed is kadastraal bekend als Gemeente
Nieuw-Lekkerland, sectie C, nummer 958 en
groot 3 are 29 centiare.
VOORAFGAANDE BIEDINGEN
Tot en met maandag 21 januari 2019 23:59
uur, kan een onvoorwaardelijke onderhandse bieding worden gedaan aan het
adres van de notaris. Het biedformulier kunt
u vinden op de website www.bogauctions.com of in de speciaal voor deze
verkoop opgezette online dataroom. Het
biedformulier dient schriftelijk of digitaal bij
de notaris te worden ingediend op
onderstaand adres of emailadres:
TeekensKarstens Notarissen B.V.
t.a.v. mw. E. Kortlang
Postbus 201
2300 AE LEIDEN
Of per e-mail: kortlang@tk.nl

ONLINE VERKOOP
Op dinsdag 22 januari 2019 om 14:00 uur
vindt de online procedure van opbod en
afslag plaats. Let op! Om tijdens de online
verkoop mee te kunnen bieden dient u
geregistreerd te zijn op de website van BOG
Auctions. Aan de online biedingen op 22
januari 2019 kunnen geen voorwaarden
worden verbonden.
Zie voor de procedure de registratieverklaring op de website van BOG Auctions.
VERKOOPVOORWAARDEN
De op de gestructureerde online verkoop
met online biedronde van toepassing zijnde
voorwaarden zijn het procesdocument, de
Algemene
Veiling-voorwaarden,
de
concept koopovereenkomst en de concept
akte van levering. Deze zijn tevens op de
website van www.bog-auctions.com te
vinden. Het proces wordt nader in dit IM
uitgebreid omschreven.
Voor
de
volledigheid:
Zowel
de
onderhandse als de online biedingen zijn
onherroepelijk en onvoorwaardelijk.
Verkoper is niet verplicht op een bieding in
te gaan.
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LOCATIE
Hoogaarslaan 16, Nieuw-Lekkerland
LOCATIE
Het object is gelegen in een woonwijk aan
de westzijde van Nieuw-Lekkerland. Een
dorp dat behoort tot de gemeente
Molenwaard in de provincie Zuid-Holland en
circa 9.725 inwoners telt. Gezien de grootte
en ligging van de plaatst dient NieuwLekkerland een kleine regionale functie in
het gebied.
BEREIKBAARHEID
De belangrijkste ontsluitingsweg is de
provinciale weg N480. Deze sluit via de
provinciale weg N481 aan op de snelweg
A15 in de richtingen Rotterdam en
Nijmegen. Daarnaast loopt aan de
bovenzijde van Nieuw-Lekkerland de Lekdijk.
Deze, op een dijk gelegen weg, loopt langs
de rivier het Lek in oostelijke en westelijke
richting. Naast verharde ontsluitingswegen is
er ook een veerpond die Nieuw-Lekkerland
verbind met Lekkerland, aan de overzijde
van het Lek. De dichtstbijzijnde steden zijn
Rotterdam en Dordrecht, bereikbaar in
respectievelijk 25 en 15 minuten.

Nieuw-Lekkerland

OMGEVING
In de directe omgeving van het object zijn
vrijwel alleen woningen gesitueerd. De
aanwezige voorzieningen is een Albert Heijn
supermarkt en enkele bedrijfsruimten waar
lokale ondernemers zijn gevestigd. Het
object is op ca. 5 minuten rijden gelegen
van de toeristische attractie Kinderdijk. Deze
windmolens uit het jaar 1300 zijn op de
Unesco Werelderfgoedlijst opgenomen.
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NIEUW-LEKKERLAND

Windmolens
Kinderdijk

HOOGAARSLAAN 16

Albert Heijn

Nieuwe Maas
Lek

Dorpskern
Albert Heijn
N480

N481
A16

A15

A16

A15

OBJECT
Oppervlakte, Kadastrale gegevens en Bestemming
Bruto Vloeroppervlakte

Objectgegevens

Begane grond:

ca. 93 m²

Bouwjaar:

1966

Verdieping:

ca. 87 m²

Energielabel:

G

Garage:

ca. 21 m²

Totaal:

ca. 180 m²

Kadastrale gegevens
Gemeente:

Nieuw-Lekkerland

Sectie en nummer:

C 958

Grootte:

3 are 29 centiare

Eigendom:

Volledig eigendom

Bijzonderheden:

Er is een recht van overpad gevestigd over perceel C958, ten gunste
van perceel C959. Dit om via de achterzijde van perceel 959 naar de
openbare weg te komen. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar
de in de dataroom opgenomen stukken alsmede de gepubliceerde
bijzondere veilingvoorwaarden.

Bestemming
Bestemmingsplan:

Bebouwde kom Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk

Vastgesteld:

28 juni 2012

Bestemming:

Maatschappelijk

Bebouwing:

Maximaal 100%

Bouwhoogte:

Maximaal 5 meter goothoogte

Bijzonderheden:

Op het perceel is de dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 4
van toepassing. Voor de volledige bestemmingsplan informatie
wordt verwezen naar www.ruimtelijkeplannen.nl.
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PLATTEGRONDEN
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DATAROOM & DEELNAME
Deelname aan de verkoop is voor iedereen toegankelijk. Alle beschikbare informatie is
samengevoegd in een door Cushman & Wakefield beheerde dataroom. Hierin vindt u
tevens het Verkoopprotocol en onze Algemene Voorwaarden.
TOEGANG TOT DATAROOM
Toegang tot de digitale dataroom kan
verkregen worden nadat een gegadigde
heeft voldaan aan de navolgende
vereisten, te weten:
1. aanmelding bij mevrouw Sophie Dirven
(e-mail: onlineverkoop@cushwake.com);
2. overlegging van de volgende gegevens:
Rechtspersonen
schappen:

en

personenvennoot-

a. statutaire naam en adres;
b. naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats
en geboortedatum, adres van de
vertegenwoordigingsbevoegde
bestuurder(s) / venno(o)t(en);
c. e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s);
Natuurlijke personen:
naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en
geboortedatum, huwelijkse staat en adres;
mailadres(sen) en telefoonnummer(s);
3. een
ondertekend
procesdocument
retourneren aan Cushman & Wakefield.
Dit kan per post of per e-mail via
onlineverkoop@cushwake.com.

Voor de duidelijkheid:
Toegang tot de dataroom is nog geen
registratie voor het online biedproces en
nog geen vorm van acceptatie voor
verdere toegang dan wel deelname aan
het proces.
ONDERHANDSE BIEDINGEN
Tot en met 21 januari 2019, 23:59 uur, kan
een onderhandse bieding worden gedaan.
Deze dient schriftelijk bij bovengenoemde
notaris
ingediend
te
worden.
Het
biedformulier is te vinden op de website
www.bog-auctions.com.
Onderhandse biedingen zijn net als online
biedingen
onherroepelijk
en
onvoorwaardelijk.
Let op!
De onderhandse biedingen worden pas
bekeken door verkoper nadat de online
biedfase is gesloten. Naderhand worden
alle uitgebrachte biedingen bekeken en
wordt beslist of er op basis van deze
biedingen een partij is waar verkoper aan
wenst te gunnen.

INVESTMENT MEMORANDUM HOOGAARSLAAN 16 - NIEUW-LEKKERLAND | 13

DATAROOM & DEELNAME
Als uw onderhandse bieding wordt overboden en u wilt meer bieden, is het
verstandig om klaar te zitten om online mee
te bieden. Indien u zowel onderhands als op
de veiling een bieding uitbrengt, geldt altijd
de hoogste bieding.
Op alle biedingen zijn de voorwaarden uit
het procesdocument, de Algemene Veilingvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden
van BOG Auctions en de Algemene
Voorwaarden van Cushman & Wakefield
van toepassing.

De registratieverklaring dient u in het bijzijn
van een Nederlandse notaris te ondertekenen. De notaris dient daarbij uw
handtekening te legaliseren door middel
van ondertekening van de verklaring aan
het slot van de registratieverklaring. Neemt u
bij de ondertekening een geldig legitimatiebewijs mee, waarmee u zich ten overstaan
van de notaris kunt legitimeren.
Start online biedproces dinsdag 22 januari
2019 vanaf 14:00 uur.

ONLINE BIEDPROCES VIA WEBSITE
Teneinde te kunnen deelnemen aan het
online biedproces dient u tijdig een account
aan te maken op de website:
www.bog-auctions.com.
Ons advies is om dit tijdig voorafgaand aan
de veiling te doen. Bovendien dient u zich
slechts éénmalig te registreren bij BOG
Auctions. De daartoe bestemde registratieverklaring vindt u tevens op bovengenoemde website.
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ONLINE PROCEDURE
De voorafgaande biedingen worden pas geopend nadat de online biedfase is
gesloten. Nadien worden de biedingen bekeken en wordt er door verkoper beslist of er
gegund wordt en aan welke bieder. Ook als u een voorafgaande bieding heeft
uitgebracht wordt u geadviseerd te registreren zodat u alsnog kunt meebieden indien u
ziet dat uw voorafgaande bieding wordt overboden. Hierna volgt een resumé van de
online biedfase.
HET VERKOOPROCES: OPBOD
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid
3 van de AVVIVV 2013, is het uitbrengen van
een bieding alleen mogelijk gedurende de
veilingperiode en wel met inachtneming
van het Biedprotocol.
Het kavel wordt minimaal 10 minuten per
opbod aangeboden. Startmoment van het
opbodproces staat vermeld bij het te
verkopen object. Het uiteindelijk te betalen
bedrag is de som van de inzetsom en het
afslagbedrag verhoogd met verkoopkosten,
inzetpremie, overdrachtsbelasting en/of
BTW.
Op grond van de veilingvoorwaarden heeft
de hoogste bieder bij opbod recht op
inzetpremie.
Deze
inzetpremie
(plok)
bedraagt 1% van de inzetsom en is ten laste
van koper. Inzetpremie wordt alleen
uitgekeerd indien kavel wordt gegund.

Indien in de laatste drie minuten voor het
sluiten van een kavel nog een bod wordt
uitgebracht dan wordt de openingstijd met
twee minuten verlengd.
HET VERKOOPROCES: AFSLAG
Na het opbod volgt, na 5 minuten pauze,
de afslag. Tijdens de afslag wordt er groot
een teller getoond. In deze teller is het
totaalbedrag van de inzetsom en het bod
op afslag bij elkaar opgeteld. Degene die
op ‘MIJN’ drukt is de koper voor het bedrag
waarbij degene op ‘MIJN’ drukte, plus
verkoopkosten, inzetpremie, overdrachtsbelasting en/of BTW. Zodra iemand op de
knop ‘MIJN’ drukt stopt de veiling en zal het
hoogste bod worden voorgelegd bij de
verkoper. Wanneer er tijdens de afslag niet
wordt gemijnd, bestaat de koopsom uit het
hoogste bedrag bij opbod.
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ONLINE PROCEDURE
GUNNING DOOR VERKOPER EN VERKOOP
De bieder die daarom wordt gevraagd,
dient uiterlijk binnen vier werkdagen na
verzoek
van
de
notaris
zijn/haar
aanvullende informatie, zoals te vinden in
de Dataroom, aan te leveren bij verkoper.
Na ontvangst van deze informatie start
verkoper met de CDD check.

Zodra de uitkomst van de CDD-check
positief is gebleken gaat verkoper tot
gunning
over
en
dient
de
koopovereenkomst
binnen
vier
weken
ondertekend te worden. Na ondertekening
dient koper de waarborgsom te storten en
wordt
de
beoogde
leveringsdatum
gepland.

De gunning vindt plaats nadat verkoper
voldoende “Customer Due Diligence” (CDDcheck) heeft uitgevoerd. In dit kader
hanteert Verkoper in beginsel een termijn
van acht weken of zoveel langer als nodig
blijkt te zijn (in verband met diverse
onderzoeken, bijvoorbeeld in het kader van
de Wet Bibob).

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid
3 van de AVVIVV 2013, is het uitbrengen van
een bieding alleen mogelijk gedurende de
veiling-periode en wel met inachtneming
van het Biedprotocol.
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CONTACT

Voor meer informatie kunt u ons raadplegen, we helpen u graag verder.

Bart Hermans
Consultant Capital Markets
T. +31 (0)20 571 1428
M. +31 (0)6 3062 1293
E. bart.hermans@cushwake.com

Rob de Koning
Associate Agency
T. +31 (0)73 613 2424
M. +31 (0)6 2171 2143
E. rob.dekoning@cushwake.com
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DISCLAIMER
Deze disclaimer/geheimhouding geldt voor alle informatie die gedurende de gehele openbare
verkoopprocedure verstrekt is of zal worden door Cushman & Wakefield v.o.f., TeekensKarstens advocaten
notarissen hun opdrachtgever of partijen die door hen zijn ingeschakeld en is een weergave van
algemene geldende (aansprakelijkheids-)beperkingen.
1. Toegang tot de Dataroom impliceert op geen enkele wijze een aanbod van de zijde van Verkoper. Een
gegadigde kan hieraan geen rechten ontlenen, waaronder uitdrukkelijk is te verstaan het recht op het
voeren van enige onderhandeling met Verkoper
2. De in de IM/Dataroom opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld om een gegadigde in de
gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. Iedere
persoon aan wie informatie beschikbaar wordt gesteld, dient zelf een onafhankelijke beoordeling van die
informatie te maken en na onderzoek en evaluatie van de informatie zodanig professioneel advies in te
winnen als hij noodzakelijk acht.
3. De informatie opgenomen in de IM/Dataroom is vertrouwelijk en wordt te goeder trouw beschikbaar
gesteld. De informatie moet geheim worden gehouden en mag zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Cushman & Wakefield v.o.f. niet worden gekopieerd of verspreid of aan andere
personen bekend worden gemaakt en niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor het
uitbrengen van een bieding op het onderhavig object.
4. In verband met het vorenstaande heeft het volgende te gelden:
Alle beschrijvingen, afmetingen, foto’s, tekeningen en verdere gegevens betreffende de (bouwkundige)
staat van de registergoederen en alle overige gegevens, die zijn opgenomen in de IM/Dataroom, zijn op
basis van de thans bekende gegevens en naar beste weten verstrekt. Met betrekking tot de
bouwkundige staat van de registergoederen kunnen afwijkingen bestaan van de in de IM/Dataroom
opgenomen gegevens betreffende de bouwkundige staat, tekeningen en dergelijke, dit op grond van
het huidige gebruik of verbouwingen van de registergoederen. De in de IM/Dataroom opgenomen
informatie (zoals foto’s van de registergoederen) kunnen tevens registergoederen bevatten die niet in de
onderhavige openbare verkoopprocedure betrokken zijn. Een gegadigde heeft geen aanspraak op
vergoeding van schade of op enig andere recht jegens de Verkoper en de door haar ingeschakelde
derden, waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen Cushman & Wakefield v.o.f. en TeekensKarstens advocaten
notarissen uit hoofde van mededelingen en/of verstrekte informatie terzake de registergoederen of
mededelingen en/of informatie die achterwege blijft. Indien uit de verstrekte informatie en/of gegevens
direct of indirect een oordeel mocht blijken, dan betreft dit een persoonlijk oordeel van Verkoper en/of
derden die door deze zijn ingeschakeld, dit op basis van de thans ter beschikking staande gegevens. Aan
een dergelijk oordeel en/of de daaraan ten grondslag liggende maatstaven, gehanteerd door Verkoper
of de hiervoor bedoelde derden, kunnen geen rechten worden ontleend.
5. De informatie in de IM/Dataroom mag niet worden opgevat als enige vorm van garantie ten opzichte
van de toestand, de waarde en/of de kwaliteit van de registergoederen en/of de afwezigheid van
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke aanspraken van derden of overheden ter zake van de
registergoederen. Op de in de IM/Dataroom opgenomen informatie kan in rechte geen beroep worden
gedaan, noch kunnen derden daaraan enig recht ontlenen.
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DISCLAIMER - VERVOLG
6. Geen enkele medewerker van Verkoper, geen van de door haar ingeschakelde derden, waaronder
uitdrukkelijk zijn begrepen Cushman & Wakefield v.o.f. en TeekensKarstens advocaten notarissen, is
bevoegd of gemachtigd (garantie)-verklaringen te verstrekken met betrekking tot de registergoederen.
Een gegadigde kan zich nimmer jegens Verkoper, danwel haar bestuurders of werknemers, of door hen
ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk is begrepen Cushman & Wakefield v.o.f. en
TeekensKarstens advocaten notarissen, beroepen op de onjuistheid en/of onvolledigheid van de
verstrekte informatie, noch dat hij niet of niet voldoende in de gelegenheid is gesteld zich te vergewissen
van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet of niet voldoende in de
gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin van het woord te verrichten.
7. Verkoper is niet gebonden aan schriftelijke of mondelinge verklaringen van haar medewerkers of
adviseurs, met uitzondering van verklaringen die zijn goedgekeurd door het bestuur van Verkoper
Gegadigden mogen niet vertrouwen op schriftelijke of mondelinge verklaringen van medewerkers of
adviseurs van Verkoper alvorens zich ervan te hebben verzekerd dat die verklaringen zijn goedgekeurd
door het bestuur van Verkoper
8. Verkoper heeft het recht de openbare verkoopprocedure te annuleren, zonder dat dit leidt tot enige
verplichting jegens gegadigden.
9. Gedurende de gehele openbare verkoopprocedure heeft Verkoper het recht wijzigingen aan te
brengen in de voorwaarden van de openbare verkoopprocedure, voor zover de wet dit toestaat.
10. Iedere gegadigde is verantwoordelijk voor haar kosten in verband met deelname aan de openbare
verkoopprocedure, inclusief vergoedingen en honoraria van haar juridische, financiële en andere
adviseurs. Verkoper of haar adviseurs zijn in geen enkel geval gehouden welke kosten dan ook van
gegadigde(n) te vergoeden.
11. Verkoper, en de door haar ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen Cushman &
Wakefield v.o.f. en TeekensKarstens advocaten notarissen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid
voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze website of voor enige schade ontstaan uit verleende
diensten, aangeboden of verwezen informatie op de website en/of in de Dataroom.
12. De informatie in de IM/Dataroom bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het
domein van deze IM/Dataroom liggen, welke zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te
goeder trouw geselecteerd. Verkoper, en de door haar ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk
zijn begrepen Cushman & Wakefield v.o.f. en TeekensKarstens advocaten notarissen zijn niet
verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Verkoper, en de door
haar ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen Cushman & Wakefield v.o.f. en
TeekensKarstens advocaten notarissen geven geen garantie noch aanvaarden zij enigerlei
aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of
ander materiaal op degelijke sites of bronnen.
13. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet zijn Verkoper, en de door haar ingeschakelde
derden, waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen Cushman & Wakefield v.o.f. en TeekensKarstens advocaten
notarissen in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte,
bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van de
website of met diensten van door Verkoper ingeschakelde partijen ongeacht op welke wijze deze schade
ontstaat.
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Cushman & Wakefield
UN Studio, 20th floor
Gustav Mahlerlaan 362-364
1082 ME Amsterdam
The Netherlands
P.O. Box 74030
1070 BA Amsterdam
The Netherlands
T. +31(0)20 664 4644

