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BESCHRIJVING VERKOOPPROCES 

 LANDGOED “DE VIERSPRONG” GELEGEN AAN DE ZEISTERWEG 82-84 TE WOUDENBERG 

 

Inleiding 

Deze inleiding geeft kort en globaal de procedure weer die wordt gehanteerd om te komen tot een 

(verkoop)transactie inzake het landgoed “De Viersprong” aan de Zeisterweg 82-84 te Woudenberg 

(hierna: Landgoed). 

 

Het voornemen bestaat om het tijdelijk recht van erfpacht en het afhankelijk recht van opstal van het 

Landgoed te vervreemden door middel van een verkoopproces wat zo veel mogelijk online plaatsvindt, 

zowel qua informatieverschaffing als qua biedsystematiek, en toegankelijk is via www.biltstede.nl en 

www.drieklomp.nl (hierna: Website). De procedure die als uitgangspunt dient, is onder te verdelen in een 

tweetal fasen: de selectiefase en de vervolgfase. 

 

Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling tonen middels een koopvoorstel, hetgeen een indicatief bod 

omvat, alsmede een ontwikkelingsplan (hierna: Koopvoorstel). Een geïnteresseerde wordt in de 

gelegenheid gesteld het Landgoed te bezichtigen en dient zich daarvoor vooraf aan te melden voor één 

van de kijkdagen bij Biltstede Makelaars of Drieklomp Makelaars en Rentmeesters Zeist (hierna: 

Makelaar). Het streven is om de levering van het tijdelijk recht van erfpacht en het afhankelijk recht van 

opstal van het Landgoed te laten plaatsvinden uiterlijk medio 2019. 

 
Selectieprocedure 

Geïnteresseerden worden in de eerste fase geselecteerd op basis van het Koopvoorstel, welk voorstel  

ten minste de volgende onderdelen dient te bevatten: 

A. Beoogde bestemming van het Landgoed 

U wordt verzocht zo concreet mogelijk te omschrijven welke bestemming en gebruik u aan 

het Landgoed wenst te geven en op welke wijze en binnen welke termijn u zulks beoogt te 

realiseren. Onderdeel van deze beschrijving dient te zijn de wijze waarop de status van het 

Landgoed en de omgeving, zijnde een rijksmonument en beschermd natuurgebied, in acht 

genomen wordt. Voorts wordt u gevraagd om een indicatie te geven van de bedragen die u 

wenst te investeren in het Landgoed. 

B. Indicatief bod 

Het Koopvoorstel dient een concrete koopprijs in euro’s te vermelden die u bereid bent voor 

het tijdelijk recht van erfpacht en het afhankelijk recht van opstal van het Landgoed te 

betalen op basis van het principe “kosten koper”. Uw indicatieve bod dient alle voorwaarden 

te bevatten die u hanteert, alsmede de daarvoor geldende tijdsplanning. 

U wordt verzocht aan te geven in welke mate de financiering van de aangegeven koopprijs 

en de realisatie van de beoogde bestemming afhankelijk is van externe financiers. 

http://www.biltstede.nl/
http://www.drieklomp.nl/
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C. Biedende Entiteit 

U wordt verzocht een korte beschrijving van de mogelijke koper te sturen, inclusief de 

woonplaats en de ervaring in eerdere vergelijkbare transacties. Voor zover het Koopvoorstel 

namens een rechtspersoon is ondertekend, graag een maximaal één maand oud en up-to- 

date uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bijvoegen, waaruit blijkt 

dat de persoon/personen die het Koopvoorstel heeft/hebben ondertekend daartoe bevoegd 

was/waren, alsmede de statuten van die rechtspersoon en de uiteindelijke 

aandeelhoudersstructuur. 

D. Contactgegevens 

U wordt verzocht de naam en de rechtstreekse telefoonnummers op te nemen van 

diegene(n) met wie de verkopende partij contact dient op te nemen ter zake uw 

Koopvoorstel. In dit kader wijzen wij u erop dat Loyens & Loeff N.V., Biltstede Makelaars, 

Drieklomp Makelaars en Rentmeesters Zeist en BOG Auctions als adviseurs zijn 

ingeschakeld, ter zake het Verkoopproces en voor het faciliteren van de Website. 

E. Kopie legitimatiebewijs 

U wordt verzocht een kopie van een (geldig) legitimatiebewijs van degene(n) die het 

Koopvoorstel heeft/hebben ondertekend te overleggen. 

 
Vervolgfase 

Afhankelijk van de selectie door de verkopende partij in de eerste fase wordt eventueel tot een 

vervolgfase gekomen, waarin één of meerdere geïnteresseerde(n) in de gelegenheid wordt/worden 

gesteld om tot een nadere concretisering te komen (hierna Gegadigden). 

 

Belangrijke informatie/achtergronden 

A. Het registergoed 

Het te verkopen object betreft het tijdelijk recht van erfpacht en het afhankelijk recht van opstal op het 

perceel grond met het daarop gestichte monumentale landgoed “De Viersprong” aan de Zeisterweg 

82-84 te Woudenberg, kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie F nummer 697, groot 

tweeënveertigduizend vierhonderd vierkante meter en nummer 720, groot achtduizend 

tweehonderdendertig vierkante meter (hierna: Registergoed). 

Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. (hierna: Landgoed N.V.) is de bloot eigenaar/erfverpachter. 

B. Algemeen 

Een Gegadigde dient bij een Koopvoorstel rekening te houden met het volgende: 

 dat de eventuele verkoop geschiedt op basis van het “as is, where is” principe, onder meer  

wat betreft de feitelijke, technische, bouwkundige, juridische en milieukundige toestand van  

het Registergoed. In het kader hiervan gelden aansprakelijkheidsbeperkingen en dient de 

verkopende partij gevrijwaard te worden van toekomstige verplichtingen/aanspraken; 
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 dat hij bekend is met de inhoud van de thans van toepassing zijnde erfpachtvoorwaarden en 

de daaruit voortvloeiende (onderhouds)verplichtingen; 

 indien een koper zulks wenst is Landgoed N.V. bereid met de nieuwe koper een 

erfpachttermijn overeen te komen van 30 jaar op basis van een canon ad EUR 30.000 per  

jaar, welke canon telkens na verloop van één jaar, voor het eerst één jaar na ingangsdatum  

en zo vervolgens, voor herziening in aanmerking komt. De thans geldende 

erfpachtvoorwaarden blijven van toepassing. 

C. Tijdspad / belangrijke data 

 Kijkdagen: 13 december 2018 en 11 januari 2019 van 13.00 tot 15.00 uur 

 Startdatum bieding: 10 januari 2019 om 08.00 uur 

 Sluitingsdatum voor onderhands bod: 17 januari 2019 om 15.00 uur 

 Sluitingsdatum bieding: 31 januari 2019 om 15.00 uur 

 Gunningsdatum: 22 februari 2019 

D. KYC/Integriteitsonderzoek 

In het kader van vorenbedoelde selectie heeft de verkopende partij de mogelijkheid aan een 

Gegadigde vragen te stellen en/of nadere informatie en stukken te vragen en deze stukken 

vervolgens vertrouwelijk door een derde te doen onderzoeken. 

E. Binding/Vrijblijvendheid 

De verkopende partij behoud zich alle rechten voor en heeft op geen enkele wijze verplichtingen 

jegens een geïnteresseerde en/of Gegadigde. De verkopende partij is derhalve ook vrij om zonder 

opgaaf van redenen, ongeacht de wijze van uitnodiging en ongeacht het Koopvoorstel: 

 de verkoopprocedure, daaronder begrepen de tijdslijn, te wijzigen dan wel te beëindigen; 

 om in onderhandeling te gaan met anderen dan wel onderhandelingen op enig moment te 

beëindigen; 

 niet op een Koopvoorstel in te gaan en nadere Koopvoorstellen af te wachten; 

 een (aan)bod gedaan in het Koopvoorstel of in de vervolgfase wel of niet te accepteren, 

ongeacht of het de hoogst voorgestelde koopprijs c.q. de meest gunstige voorwaarden 

inhoudt; het wel of niet ingaan op een (aan)bod is onder meer afhankelijk van de wijze waarop 

de belangen van de verkopende partij gewaarborgd worden; 

 al dan niet te besluiten tot één of meer vervolgfases. 

Een beroep op het vorenstaande kan nimmer leiden tot enige aanspraak van een geïnteresseerde 

en/of Gegadigde, ook niet op een vergoeding van gemaakte kosten. De door de verkopende partij 

ingeschakelde derden (daaronder begrepen Makelaar, BOG Auctions en de Notaris) zijn niet 

gemachtigd om een geïnteresseerde/Gegadigde met betrekking tot (het gebruik van) het Landgoed 

(garantie)verklaringen te verstrekken. Een geïnteresseerde/Gegadigde heeft uitsluitend recht op 

informatie over het door hem uitgebrachte Koopvoorstel/bieding. 
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F. Toepasselijk recht 

Op het gehele selectie- en verkoopproces en de daaruit eventueel voortvloeiende verplichtingen casu 

quo overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

G. Positie Loyens & Loeff N.V. en de notaris 

Loyens & Loeff N.V., statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder 

nummer 24370566, treedt in het kader van het verkoopproces naast haar rol als notaris op als 

partijadviseur van verkoper. De rol van Loyens & Loeff N.V. is beperkt tot het opstellen van de 

relevante documentatie, advisering/begeleiding van verkoper en afwikkeling van de verkoop, 

waaronder begrepen het verlijden van de vereiste notariële akten. 

 

Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Loyens & Loeff N.V. van toepassing, die zijn 

gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 juli 2009 onder nummer 43/2009, waarin 

onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Op diens eerste verzoek zal aan 

de geïnteresseerde/Gegadigde een kopie van de algemene voorwaarden worden verstrekt. Deze zijn 

ook te vinden op www.loyensloeff.com. De geïnteresseerde/Gegadigde aanvaardt deze algemene 

voorwaarden. 

 

In aanvulling op voormelde voorwaarden, geldt dat Loyens & Loeff N.V., de betrokken notaris en/of 

diens medewerkers in het kader van het verkoopproces ook nimmer aansprakelijk kunnen worden 

gesteld voor de (commerciële) informatie die ter beschikking is gesteld, de wijze waarop verkoper 

omgaat met biedingen, de volledigheid daarvan en/of de nadere besluitvorming daarover. 

 

 

 

Door ondertekening van dit document verklaart ondergetekende bovenstaande te onderschrijven en 

tevens het biedboek te hebben ontvangen van Makelaar. 

 

Ondertekend, d.d. ……………………….….. 

 

 

…………………………………………….…….  

 

Naam: ……………………………..…………… 

http://www.loyensloeff.com/

