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Online executieveiling, 28 maart 2019 om 14:00 uur

Kerkstraat 26 en 28, 2242 HG / 2242 HH 
Wassenaar

Object  Appartementen Kerkstraat 26 (ca. 200m
2
woonruimte) met 3 parkeerplaatsen 

(Kavel I) en Kerkstraat 28 (ca. 220m
2 
woonruimte) met 4 parkeerplaatsen (Kavel II) 

op eigen terrein. Beide appartementen beschikken over 1 overdekte parkeerplaats. 
Beide appartementen hebben een riante stadstuin. De appartementen zullen als 
afzonderlijke kavels geveild worden waarna de mogelijkheid bestaat om bij afslag 
een bod uit te brengen op de kavels in combinatie. 

Inleiding  Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op donderdag 28 maart 2019, 
online veiling via www.bog-auctions.com, ten overstaan van één van de notarissen 
verbonden aan Notaris DLA Piper Nederland N.V..

*   donderdag 28 maart 2019 om 14.00 uur start de openbare veiling van het  
     registergoed Kerkstraat 26 te Wassenaar kadastraal bekend gemeente  
     Wassenaar sectie H complexaanduiding 2639 A-4 appartementsindices 4, 
     10, 21 en 22 (Kavel I) 

*   donderdag 28 maart 2019 om 14.30 uur start de openbare veiling van het  
     Registergoed Kerkstraat 28 te Wassenaar kadastraal bekend gemeente  
     Wassenaar sectie H complexaanduiding 2639 A-3 appartementsindices 3,  
     8, 9, 15 en 16 (Kavel II)

*   donderdag 28 maart 2019 om 15.00 uur start afmijnen van de combinatie  
     van Kavel I en Kavel II. 

http://www.bog-auctions.com/
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Bezichtiging  Het is nog niet mogelijk om de appartementen te bezichtigen. Zodra hier meer 
informatie over beschikbaar komt zal dit gepubliceerd worden op 
www.bog-auctions.com

Contact  Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of neemt u 
contact op met: 

Makelaarskantoor Welp Makelaardij BV  Notariskantoor DLA Piper Nederland NV 
De heer J. Welp                                
070-5111720 / 06-24575070 

Dit dossier is in behandeling bij; 
Joost Welp 
070-5111720 
joost@welpmakelaardij.nl 

Dit dossier is in behandeling bij: 
Trees Holslag-Broek 
020-54119899 / 06-29555628 
Trees.Holslag@dlapiper.com

http://www.bog-auctions.com/
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Veilinggegevens 
Veiling  Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’) 

De openbare veiling vindt plaats op donderdag 28 maart 2019 ’s middags vanaf 
14.00 uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaan 
van één van de notarissen verbonden aan DLA Piper Nederland N.V. 

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene 
veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere 
veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris 
en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com. 

Onderhands bieden  Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het veilen object 
uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling 
(uiterlijk 13 maart 2019 om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de 
veilingnotaris te worden gericht (DLA Piper Nederland N.V. t.a.v. mr. M.J.A. 
Laenen, Amstelveenseweg 638 te Amsterdam, 1081 JJ, of per email: 
Trees.Holslag@dlapiper.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 inzetsom en 
wordt in rekening gebracht bij de verkoper. Lees verder de op de veiling van 
toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling. 

Gunning  De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te 
gunnen en zal zich hierover uiterlijk na vijf werkdagen na veiling 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.  

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. 

Deelname 

Voor het kunnen meebieden via de elektronische veiling dient u zich te 
registreren door eerst een account aan te maken op de website van BOG 
Auctions (www.bog-auctions.com).  
Om uw registratie volledig te maken, dient u een Registratieverklaring in te 
vullen. De Registratieverklaring dient u in het bijzijn van een Nederlandse notaris 
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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 ondertekenen een geldig legitimatiebewijs 
mee, waarmee u zich ten overstaan van een notaris kunt legitimeren. 
Op de wijze wordt u/uw organisatie gekoppeld aan het door u aangemaakte 
account. Deze registratie is niet verreist indien er een onderhandse bieding 
voorafgaand aan de veiling bij de notaris wordt gedaan. De legalisatie kan door 
alle notarissen in Nederland worden gedaan, tegen een (kleine) vergoeding. Op 
de website van BOG Auctions treft u tevens een overzicht met notarissen aan 
waar u zich gratis kunt laten legaliseren voor dit platform. Indien u zich reeds 
voor een andere veiling heeft geregistreerd, dan hoeft dit niet nogmaals te 
gebeuren.  

Bijlagen - Kadastrale kaart 
- Kadastraal bericht object 
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Objectgegevens 
Omschrijving  Het originele klooster is gebouwd in 1899. Het oorspronkelijke klooster bestond 

uit een hoofdgebouw en verschillende bijgebouwen. Tijdens de renovatie van 
het Klooster zijn de verschillende bijgebouwen gesloopt waardoor het 
hoofdgebouw beter tot zijn recht kon komen. De oorspronkelijke gevel, 
trappenhuis en de indeling zijn hierbij in originele staat gebleven. Het gebouw 
bestaat uit 3 verdiepingen waarbij op de begane grond en 1

e
 etage twee 

appartementen gesitueerd zijn en op de 2
e
 etage een penthouse. De 

onderhavige appartementen zijn gelegen op de begane grond.  
“Residence het Klooster” bestaat uit vijf exclusieve appartementen, waarbij de 
authentieke details van het Klooster in ere zijn hersteld. Tevens is er een 
moderne aanbouw gerealiseerd waarbij een fraai contrast is ontstaan tussen 
en oud en nieuw.  
Aan de voorzijde van het gebouw bevindt zich een privé terrein welke 
afgesloten wordt door een fraai smeedijzeren hekwerk wat voor privacy en 
veiligheid zorgt. Op het privé terrein zijn voor ieder appartement privé 
parkeerplekken beschikbaar. 
Voor meer informatie over de situatie omtrent de VvE verwijzen wij naar de 
bijzondere veilingvoorwaarden. 

Huurgegevens  Voor zover bekend bij Verkoper zijn de Registergoederen niet verhuurd. Voor 
meer informatie verwijzen wij naar de van toepassing zijnde bijzondere 
veilingvoorwaarden. 

Locatie  Gelegen in het oude centrum van Wassenaar. Voorzieningen nabij, openbaar 
parkeren, goede bereikbaarheid. 

Bereikbaarheid  De appartementen zijn goed bereikbaar met de A44 op enkele minuten 
rijafstand. Daarnaast is het ook goed bereikbaar per bus (bus 43 en 44).

Indeling  Kerkstraat 26: 
Entree, gang, toilet, woonkeuken met toegang tot de tuin met berging en 
achterom, study, master bedroom met badkamer, slaapkamer met badkamer. 

Kerkstraat 28:  
Entree, gang, toilet, woonkamer met toegang tot de tuin met berging en 
achterom, halfopen keuken, study met badkamer, twee slaapkamers met 
tussengelegen badkamer (indelingen indicatief, NVM archief). 

Voorzieningen  Niet bekend 

Metrages  Nr. 26 woonruimte: ca. 200m
2
buitenruimte: ca. 225m

2
bergruimte ca. 10m

2

Nr. 28 woonruimte: ca. 220m
2 
buitenruimte: ca. 180m

2 
bergruimte ca. 10m

2 

Deze maten zijn indicatief (NVM archief) 

Bouwjaar  Het object is in 2008 gerealiseerd. 

Bouwaard  Traditionele bouw en afwerking. Gebruikte materialen: gevels uitgevoerd in 
metselwerk, houten kozijnen voorzien van dubbelglas. 
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Milieu  Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper 
heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het 
verkochte is niet uit te sluiten dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen 
zijn verwerkt.  
Alle in verband daarmee voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen 
volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien. 

Ondergrondse tank  Voor zover aan verkoper bekend is/zijn in het object geen ondergrondse  
tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.  

Bestemming  De bestemming is: Wonen 

Bijzonderheden  - Op grond van de Regeling energieprestatie gebouwen is de eigenaar  
  verplicht aan koper een definitief energielabel te overhandigen. Verkoper 
  staat er niet voor in dat de eigenaar aan deze verplichting zal (kunnen)  
  voldoen.  
- 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. 

Overig  Overige belangrijke informatie
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Foto’s 
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Disclaimer  Welp Makelaardij B.V. is door de Executant aangesteld als haar exclusieve 
adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het 
onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de Kerkstraat 26 en 28 te Wassenaar 
(de “Transactie”). Welp Makelaardij B.V. 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 Welp Makelaardij 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 Welp 
Makelaardij B.V. 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 Welp Makelaardij B.V. 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 Welp Makelaardij 
B.V. 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.  

Welp Makelaardij B.V. 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.


