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Geachte  heer  Van Roo i j ,

Op grond van ar t i ke l  517 Rv doe ik  u  b i jgaand te r  kenn isname de
a lgemene en b i j zondere  ve i l ingvoorwaarden toekomen,  waaronder  de
verkoop za l  p laa tsv inden.

Met  v r i

c.A.T, i . r  L inden
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VASTSTELLI NG VEI LI NGVOORWAARDE N

Heden, zesentwintig januari tweeduizend vijft ien,
verscheen voor mii' ) t

mr. Jozef Lodewijk Gerardus Fleuren, notaris te Heerlen
hierna te noemen: "notaris":-----------
mevrouw ChantalAgnes Theodora Josephina van der Linden, geboren te ---
Geleen op drieëntwintig september negentienhonderd zeventig, werkzaam --
op het kantoor van mij, notaris, te Heerlen, Akerstraat 138,
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:---****-
de naamloze vennootschap SN$ Bink N.V., gevestigd te Utrecht en*--------*
kantoorhoudende te 3521 BJ Utrecht, Croeselaan 1 (correspondentieadres:
afdeling bijzonder beheer Zakelijk, Postbus 8466, 3503 RL Utrecht)------------
en als zodanig deze vennootschap, hierna te noemen: "verkopeí",---*--------
rechtsgeldig vertegenwoordigend. -
De comparante, handelend als vermeld, verklaarde: --------
A. RECHT VAN HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN-----

1. Bli jkens akte met hypotheekstell ing op zevenentwintig april-------------
tweeduizend zes verleden voor de waarnemer van mr. J.K.A.M.
Wósten, destijds notaris te Boxtel, welke akte bij afschrift werd ---------
ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de *----
Openbare Registers te Eindhoven in hypotheken 3 op achtentwintig --
apr i l  tweeduizend zes in deel  30951 nummer 165,------- -
hierna te noemen: "hvpotheekaktg", ----------
is ten behoeve van verkoper het recht van eerste hypotheek
gevestigd op het hierna te omschrijven registergoed en zijn ten --------
behoeve van verkoper de in de hypotheekakte omschreven -------------
pandrechten gevestigd op de in de hypotheekakte omschreven
goederen, waaronder begrepen de roerende zaken als bedoeld in ----
artikel 3;254 Burgerli jk Wetboek (hierna te noemen: "E!y"), Het in de
vorige zin bedoelde recht van hypotheek wordt hierna aangeduid------
met: "ffpht van,h.ypotheq,K" en de in de vorige zin bedoelde----------
pand rechten worden h iern a aan ged u id rnet: "pan d re.c,h tej!". ------*----

2. Het recht van hypotheek en de pandrechten strekken tot iekerfreid ---
voor de voldoening van hetgeen de in de hypotheekakte vermelde----
per$onen -  h ierna tezamen te noemen: "gchuldenaar" -  aan
verkoper verschuldigd zijn, zoals in oe nffi i ff iomschreven.---

3. ln de hypotheekakte is bedongen dat verkoper bevoegd is de-----------
hiervoor bedoelde roerende zaken in de zin van artikel 3.ZS4 BW -----
tezarnen met het hierna te ornschrijven registergoed volgens de voor
het recht van hypotheek geldende regels executoriaal te verkopen.---
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4. De hypotheekakte op grond waarvan de veiling bij executie --*--------
plaatsvindt bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3'.264 van het-----
Burgerlijk Wetboek.

B. OMSCHRIJVING REGISïERGOED.....
Het hiervoor bedoelde registergoed is:
Gemeente Si nt-OedenroCe;
1. een perceel akkerland gelegen te Sint-Oedenrode, 't Achterom

kadastraal gemeente Sint-Qg4pnrode. sectie P nummer 508, groot -*
v ie re nd erti g a ren vijfentwi nti g ce ntia ren ; --------..--

2. een perceel akkerland gelegen te Sint-Oedenrode, 't Achterom
kadastraal qemeente Sint-Oedenrode, sectie P nummer 509, groot---
drie hectaren, een are en vijfenvijftig centiaren;-

3, een perceel akkerland gelegen te Sint-Oedenrode, 't Achterom
kadastraal qemeente Sint-Oedenro.dg. sectie P nummer 510, groot---
een hectare, drieëntwintig aren en vijftien centiaren;

4. een perceel akkerland gelegen te Sint-Oedenrode, 't Achterom
kadastraal qemeente SinfOedenrode, sectie P.(rummer 5 1 6, groot ---
drieenvijftig aren vijftig centiaren;

5. een perceel akkerland gelegen te Sint-Oedenrode, 't Achterom
kadastraal gqneente Sint-Oedenrode, sectie P nummer 517, groot ---
tweeënvijftig aren vijfentachtig centiareil, -..:-------

6. een woning met verdere opstallen, ondergrond en tuin, staande en ---
gelegen te 5491 XD Sint-Oedenrode, 't Achterom 9, kadastraal-*--
gemegnte SinlQ*edenrode. sectie_P nummer 525, groot acht aren;---

7. een bedrijfswoning met verdere opstallen, ondergrond en tuin, ---------
staande en gelegen te 5491 XD Sint-Oedenrode, 't Achterom 94, --
kadastraal oemeente Sint-Oedentqdq. sectie P nummer 526, groot ---
drieënzeventig aren veertig centiaren;

hierna te noemen; "registergoed".
Gemeld kadastraal perceel gemeente $infOedenrode, sectie P nummer
508 is belast met. --*-*
- een opstalrecht ten behoeve van de besloten vennootschap met ----

beperkte aansprakelijkheid: Endinet 8.V., gevestigd te 5652 AN
Eindhoven, Wekkerstraat 25; alsmede met -----*

- een opstalrecht ten behoeve van de besloten vennootschap met ------
beperkte aansprakelij kheid : Gasu n ie Transport Services 8.V., ----------
gevestigd te9727 KC Groningen, Concourslaan 17.

Gemelde kadastrale percelen gemeente $int-Oedenrode, sectie P---------
nummers 510 en 526 zijn belast met: -----
- een opstalrecht ten behoeve van Waterschap De Dommel, gevestigd

te 5283 WB Boxtel, Bosscheweg 56.---
EIGENDOM ËN VOOR.AFGAANDE VERKRIJGING
1. Het registergoed behoort toe aan:

de heer Adrianus M.?rius Lambertus van Rooij, geboren te Sint------
Oedenrode op tien maart negentienhonderd drieënvijftig, volgens zijn
eigen opgave thans verblijvende te 3520 Zonhoven (België),

c.
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Hazendansweg 36 A, gehuwd met na te noemen mevrouw van_--____-Nunen; en--______-
mevrouw , geboren te Boxtel op -
!Yn!g september í@glwonend* t" s.ibr ----XD sint-oedenrode, ï Achterom oa, g"huw,i ,"t de heer van Rooij_-voornoemd;_-*___--__
hierna tezamen te noemen:,,eigenaar,,.__-________

2, Het registergoed werd door d;Ëeer van Rooij in eigendom --*---------_
verkregen door {e inschrijving ten kantore uàn o" dienst voor het__*_Kadaster en de openbaró Rdgisters te rinorroven in hypotheken 4 __-
op tien november tweeduizenó vijf in deel 4a41s nr**iioo, Ën rr"tafschrift van een akte van ruilverÉaveting, verieoen voor notaris mr.---H.G,J.M. Kruijsdijk te schrlndel op negeË'nsuemner tweeduizenc v;ji.D,e onderpanden sub 1 tot en rneï s {n z ziin in voile en vrilà-----:-__--_eigendom verkregen en het onderpand *rb o is in eigenooin------------verkregen belast met de beperkte rechten van gebriíi en nówoning _-
ten behoeve van mevrouw Johanna Maria van áer Heijden, guóór*n -
te sint-oedenrode op vijfentwíntig april n*g"nti"nhonoàrà áJnttián, ---
niet hertrouwde weduwe van de Ëeer Antón uun Rooij un ni"i--_--_--_geregistreerd als partner. De beperkte rechten van geóruik en_-__-__*-bewoning ten berroeve van de heer Antoon van RoJii iun geàlnoigo _-
door zijn ove rred en op twaa rf november tweeàu izend d r'ie. l-:--_*_-__--
Mevrouw Johanna Maria van der Heijden heeft bij akte verleden voornotaris mr. M. van 't Hoofd-Kniest te boxter op vier november---------__tweeduizend tien, welke akte is ingeschreven in het landelij i*___-_______openbaar 

legister in hypotheken 4 op diezetfde dag in deeí59069 --__
nummer 27, verklaart dat haar bepeikte rechten van gebruik en---__-__bewoning zijn beèindigd door hethetterwoon verlatei van dewoningen wel sinds zeventien april tweeduizend acht. ____--

D. BEVOEGDHEID TOT EXECUïORIALE VENXó'óP .-...-..
1' Het.registergoed is niet belast met eerdere rechten van hypotheek ofbeslag en de in artikel 3:?54 BW bedoetoe roerenoe zardriiiin niet---belast met eerdere. pandrechten en/of beslagÀn.
2. De schuldenaar is in verzuim met de voldoeËing van hetgeen*_waarvoor het recht van hypotheek en de pandràchten toizekerheid--_strekken.
3. Door het ingetreden verzuim is verkoper bevoegd gebruik te maken _-

van de haar als hypotheekhouder toekomende èn in artikel S:Z6S gW
omschreven, bevoegdheid tot executoriare verkoop van het*--

. pgistergoed alsmede van de hiervoor neooáioá roerende zaken.-_____4' De hiervoor bedoelde executoriate vert<oop *árot hierna in deze al<te
. -._lgngeduid met:,,verkoop". -____-*____

E. WETTELIJKE VOOri'SffiÏrTEN.--.---

KOPI  E

Voorafgaande wettelij ke voo rsch riften
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- 
99.,'qnzegging van deze te houden veiring ars bedoerd in de----arrikeren 544 en verder van rrérweid;il ;;H;;-rrrjke --___--Rechtsvordering,aan de egenáar rs geschied;.--*_______- vaststeilíng van dllllr el,ptaats ,;l ii uJing en schriftetijke *___--kennisgeving daarvan aan o'e uetanghebbende Ëvereent<omstigartikel s1F van het wetboek van guigerrijke náJnt*uordering is _____-_geschied;-

- aankondiging ya.1 de veiring bij executie door aanprakking vorgens ----plaatselijk gebruik e.n dagbiadádvertenti*, ,"".. o5n dertig dagen _-__voorafgaandeean deze inzetveirinó, vàË;;iË 516 van het-_*--Wetboek van Burgertijke nàcnisvorOering is geschied; __-_---- vaststeiling van,dé veiringvoonrvaarden, át**"ou*Ëenkomstig het **_bepaarde in artiker 517 ván net wetno.ir,ïàn áuïgárrukeRechtsvordering (hiern, ooi ààngeduid il i ,*;) geschiedt b,, -------onderhavige akte;
van voormelde aanzeggingen blijkt uit de aan deze akte te hechtenexploiten.
De-aanzegging van de onderhavige executieveiling heeftplaatsgevonden in tweeduizend vËertren, zodat conform het ---------overgangsrecht oli! 

-ory*irr*,g* ueiring, de regergeving - waaronder*uitdrukketrlk ook begrepen de ín dïze ar<ti gámiáá'llg*r*ne en
Plt:lll r* Ve i r i n g voorwa a rde n - va n tweed u ize nd vee rtie n va n ----*--------i?sPqrils is **..*---
VEILINGVOORWAARDEN

Xi H 3ff1 Xïï ftr Í, :,L g,:x* g,op.'jr j?e p a s s i n s o " u "r g " nï;::::::::::::::
arg" ;;;;;iËilbG]'"'o;;;;;_te duiden met: "ÀW8". zoals doiJ, i i .  rracÍnara^,l :*  ̂ ^- - _.

f,:ffi ilïff ÊïïïfiiïuíJslï,?iiirjÍ*::.1ilïjilïà'Ëi;;;:::c;
: ivv! r v(' i l i l  tg
LJ^4  i ^

.s uuruer mer: "AVVL", zoals deze zryn vastgelegdln een notarièle akte*op eenendertiq ianuarÍtweeduizend zes verfeden voor mr. R.w.T.salomons, noáris te yÀr * ïgJtjor íngeschreven ten kantore van de_Dienst voor het Kadasier en ae-óóËÀnrr" Registers te Eindhoven in_*---
llllï:l: : : :1":ï j:Ig à,!;;,r d _ _Ë04ï0 ;;, m e r 1 e B, __

Het is een eiecukyglflg,,*gt d9 daaruit krachtens;;*J;;:::::ve i I i n gvoonnva a.rden voorííroeie n oe géuóià; ïi aze gevo rg e n, _-____voor zover zij de rechtspositie van oé t ód"i, in ËËeruking met een __gewone koop verzwakken, wordt bij deze uitdrukkeiijk gewezen2 Sgpqyerle!:-_-------__-_ue vetttng geschiedt in twee fasen:- de eerste fase, de in1et, Or.; opbod;-- de tweede fase,.de afslag,'bij afmijning.lnzet en afslag worden n" .t"nrài, in é.en zitting gehouden op_-_______--_donderdag.vijf 
,februari tweeduizend vijftien om dertien uur en --_-,-dertig mÍnuten in hoter van der Vàrx t" Viióïi,'Ëo.r'.n"weg 2,

,f
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Eetalinq van de koopsom gn kosten:--*-------*--
a. De koopsom moet worden betaald uiterl i jk binnen zes weken na --

de datum van gunning, voor 's-middags twaalf uur, ten kantore ----
van mij, notaris, in goed gangbaar geld, welke betaling en-------*-*-
onderberust ingstel l ing van gelden tevens inhoudt macht ig ing aan-
mij, notaris, het aldus ontvangene uit te keren aan wie zulks--------
behoort.
lndien koper in verzuim is met ti jdige betaling van de koopsom zal
verkoper koper in gebreke stellen op de in artikel 22lid 2 AWf ---

omschreven wijze.
ln afwijking van artikel 12 l id 3 AWE zal de notaris na verloop-*--
van genoemde termijn in de in gebreke stell ing, de waarborgsom,
indien verkoper zulks wenst, direct en zonder rechterli ike
tussenkomst aan verkoper uit betalen

b. Bij de betaling van de koopsom dient door de koper tevens een ---
rentevergoeding van vijf procent (5%) te worden voldaan,
berekend over de koopsom vanaf de datum van gunning tot aan --

voornoemde datum van betaling. ----------
Indien de verkoper tevens koper is, is er geen rentevergoeding ----

versch u ld igd. ---------
c.  Koper dient binnen zes (6) werkdagen na de gunning aan de-------

notaris te voldoen: -------*----
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 l id 1 van de AWE; *-
- de verschuldigde overdrachtsbelasting;
- alle overige kosten en lasten in verband met de verkoop.

d. Artikel 10, l id 1, letter b, AWE wordt aangevuld met de woorden--
"of zoveel eerder als de notaris zulks bepaalt", zodat de notaris ---

ook ti jdens de veil ing een directe aanbetaling kan vorderen,
alvorens de verkoper tot acceptatie van een bod of tot gunning in -

de veil ing zal overgaan. -------**
e. Alle kostàn ter zake deze veil ing, waaronder mede zijn begrepen -

die kosten welke verband houden met het inroepen en uitoeÍenen
van het hUur-,  beheer-  en/of  ontruimingsbeding, dan wel ter  zake -

de verkri jging van de rechterli jke goedkeuring ingeval van een*----
onderhandse executie, goed keu ring u itbeta l ing gelden en ----*------

zuivering van hypotheken 3 inschrijvingen alsmede de -----**------

achterstàll ige waterschapslasten, komen voor rekening van---------
koper,-----

f. ln afwijking van artikel 9 lid 2 tweede zin van de AWE, dient te-'--
worden gelezen: "lndien omzetbelasting verschuldigd is, is deze --

UC! in het bod inbegrepe11." ***--*----
Ove rdjachtsbelasti nq : ------------
Voorzover verkoper bekend is terzake van de levering van het
registergoed geen omzetbelasting, wel overd rachtsbelasting ------------

versch uld igd. ---*----
Bqwoninq en gebruik, eiqenaaf: *--------*--

4 .



- 6 -

KOPIE

Het registeigog.d dient bij de aflevering vrij van bewoners engebruikers te zijn.
lndien hieraan niet is vordaan voor wat betreft.de eigenaar en de *___
zijnen, kan de koper de ontruiming bewerksteliigen, op vertoon------___(artikel 52s tid 3 van het wetboeivan BurgertijËe neirrtsvoiJering)-__
van.de grosse van de akte van veiling, deJnoods met behulp uanïe _
sterke arm. Het.is aan de f9p*t om oï zijn kosten ontruiming urn É*t

^ registergoed te bewerkstelligen.
6, Yoorbehoud recht vry nerpàO:---------__--

De verkoper maakt,.teniij niptilrens het in deze akte bepaalde directtot gunning-overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld -_
in artikel I AWË.
ln afuijking van de in artikel g, lid 2, AwE genoemde termijn van -__--
beraad, eindigt de termijn van beraad op dàzesc! werkdag ---:--------
volgende op de qfslag om vijf uur in ue miooag;J?oveer eerder ars-*de verkoper mocht hebben óeound. -------------:-

7 . 9.unnir:rq bii afkoelinqsperioJe;------------
Als ná de veiling echfei voordat de verkoper tot gunning is------------
overgegaan eg! afkoelingsperiode wordt uitgesproken áls bedoeld inartikel 63a en 313 Faillissementswet, wordt àe termijn yeep 6sl______---overgaan tot gunning verlengd met een periode geliík aan deafkoelingsperiode, dà1 wer gêgund onddr oe ópónortende**-
voonvaarde van het eindigen van de afkoelingsperiode. Als niet is _-_
gegund onder deze opschortende voonvaardó, wordt de bieder/ràper

- gedurende de afkoeringsperiode gehouden aan zijn bod. -*-------------
B. Biqden,,voor een ?ndei -:------------

Ten aanzien van artikel s van de AWE, bieden voor een ander,
ryorlt lid 3 gewrlzigd als votgt:___*-
"3. Deze verklaring dient voór de betaling van de koopsom door de__bieder aan de notaris te worden geddbn en door de _-_*--__

vertegenwoordigde schriftelijk te zÍjn bevestigd. van deze
verklaring en bevestiging diént te otryxen uit Ëet proces_verbaal*--
van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op È __--_-
maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de _rechten en verplichtingen krachtens de veilin{ treedt, atlof hij záfhet bod heeft uitgebraiht, behoudens het hieïna in lid q------i------_
bepaalde"

9. 4a.nvlllino van aÍt :---___-__-___
Terzake [e]lqgislergoeo a;n loeren) van de navorgende beparingen -
van artikel 20 lid 2 van toepassing;_____*_-___-
a. De koper aanvaardt het regiskrgoed in de staat waarin het zích*_

ten tijde van de feiterijke reverin{ brijkt te bevinden.
e. lngeval het registergoed uit wosnruimte als bedoeld in artikel *--_

3:264 lid 5 van het Burgerlijk wetboek bestaat, verklaart de*----_*verkoper het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de -_*
voorzieningenrechter van de Rechtbank te hebben gevraagd__-:
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vorgens het aan de akte van veiringvoorwaarden gehechte----------verzoekschrift. _*___-
f' Ingevar h:t.:gi:rgrgoed nlgt.qi! woonruimte ars bedoerd in artiker-3:264 ,,0 

.1:AFJ ;r,g",t,jl w"ino*r,;;;l;;, doet de verkoper_-bii deze een beroep op*o* iii"tigheid urïr,ï,ï-, pachr- of andere_-gebruiksrechten atsmecê àn oá voóruiinut"ring van huur- of-------pachtpenningen, ates voor zover deze ;,j; ';;ngegaan of verricht-in strijd *:,,1:llrrloqciró ren behoeuà ï"n o* verkoper _g. De uitoefening van de in aáitet ::egq vànË*t-arrg*rrijk werboek_vermerde bevoegdheio wordt aan de koper overgeraten. Deuitoefeningyl d,: bevoegdheio gáJcÀi;Ji,Ëor rerening en risicovan de koper. Indíen het Ësisteróil i;;àoir,^ rs en niet vrij vangebruik wordt gereverd, is-Ëet,aai oe tóË*iàà oo zijn kosten __--ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen.
,^ ̂ ?: verkoier staat niát ir uorïopáËiiàïrËJi',eid tot ontruiminqtn aanvullins op voormeld artiket n"Jtt bUïïtïr"Jaï uitvoerbare--_-__l__beschikking"van zeven oktober tweeduizend veertien de -------voorzíeningenrechter van de RecrrtbÀÀk iliËilant te---_--'s-Hertogenbosch 

het doorJe u-e.rt oper gevraagde verrof verreend enbepaald dat het registergàuá-niàt ontruimd mag worden binnen drie --maanden te rekenèn vaiaf raatitgemerde datuïn. Het exproot van_--__betekening en bever *óf áríàóding g",;f,tJijke ontruiming is aan _p a rtrj e n op zest ie n okto be r t*ààïï i.HJ ;#;"ir'f, ete *e n d, wa a rb ij ___ontruiming werd aangezegd op-negenentwintig januarr tweeduizend __vijftien.
to@:-----------

ve rkope r bezit, 9eeÏGnÏá | geen e n e rg iep resta tiece rtificaat bezitten --danwel een gerdkwaardig dàcument ars bedoerd in het Besruit
3:,:i9i*f *tlut,:^9:!guvign Koper is rrierÀee *tarurx*ri;k bekend envrrlwaa rt ve rkope r, voor a ile aansp ra ke n o ien àa n gïa nae., r .':]_---__--_-
Blijkens oe inzágFinïêïffiare registers de dato heden zijn er metbetrekking tot hè,t register!ófJ g*"n pubriekrecr..,i*ri;l.* beperkingen __
?:-\!lo, in d e gemeeirterrj k'e beferkin gen reg istratie en de kad astra re--_ - legistratie. -:___-_

12. Blz.o.ndgrg lAste.n Bn beperkinqen: ____________
Met betrekt<ino fot het r6isrcffid werden in voorgaande akte van___
lYlverf arle|i nf geen bijzónderË b*p"r,ng*n en erfd ienstbaarheden -__-gevestígd dan wel gememoreera, wetrJáp nàt *ói*tergoed

., .,?:tf*lking hebben. --_-*-_-_--
rJw:------*-----*

nernrcntrngsrente is tot en met tweeduízendvierendertig
verschuldigd inzake- de perceren, kadastraar nákenJ. ----___-__-- gemeente Sint-Oedenrode, sectie p nummerlOg,_______eenentwintig euro en achttien eurocent (€ 21,tg);______
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- gemeente Sint-Oedenrode, sectie p nummer b0g:-*_--_
eenhonderd zesentachtig euro en vierenvijftig eurocent ------*-----
(€ 186,54); --*-*-*-

- gemeente sint-oedenrode, sectie p nummer 510: zesenzeventig_
euro en twintig eurocent (€ 76,20);

- gemeente Sint-Oedenrode, sectie p nummer 516:-__*
drieëndertig euro en twaalf eurocent (€ 33,12);__---___--- gemeente $ínt-Oedenrode, sectie p nummer 517:-**_-
tweeënderti-q 9u1l en zeventig eurocent (€ 32,70);_______---_* gemeente SintOedenrode, sectie p nummer 525:_*--_-
vijf euro en achtsntwÍntig eurocent (€ 5,29);- gemeente Sint-Oedenrode, sectie p nummer 526:__--*
vijfenveertig euro en tweeênveertig eu rocent (€. 45,42)._

1 4. lnzetprqm ie: ------------
In afwijking van het bepaarde in artikel 7 lid 3 van de AWE vervalt*--
het recht op inzetpremie indíen de veiling na de inzet wordt--------------
ingetrokken of indien het registergoed dóor verkoper wordt gekocht,--
tqnzij verkoper al dan niet brijkens akte de commànd het boá heeft----
uitgebracht namens eén of meer anderen.

. * .B inzetpremie komt derhalve nooit voor rekening van verkoper,
15.IntBrnetbieden:---*------* r-Ê;--r-------

Het.bieden op de publieke executoriare verkbop vindt tevens plaats---
via internet, Wryw. vastgoedvei li n qoostbrabant. n I en ---------
v{Ww. vei I i n gb iliet. n I
Onderstaande voonvaarden zijn hierop van toepassing.
1. In aanvulling op de AWE kan ook via internet woráen geboden. -

Als "bod" in de zin van de AWE wordt derhalve ook een bod via--
internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door het-----
Notaríeel Instituut lnternet Veilen (hierÀa: N llv) vóorgeschreven ---
wijze, door een deelnemer die aan de door het Nllvómschreven -
registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de -----*-
internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase besrissend. Als
"bieder" in de zin van de AWE heeft ook te gerden de deelnemer
die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure'onl ine meebieden op de vei l ing'en de hieronder in de leden 3 en
4 gestelde voorwaarden. ---------

2. In aanvulling op de AWË wordt onder registratienotaris verstaan:
de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling -
volgens de procedure beschreven in de brochure',Online --------:--
meebieden op de veiling" en hieronder in de leden 3 en 4 heeft--
geregistreerd. --*-*-

3. Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de -------
deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als ----*-
beschreven in de brochure "online meebieden op de veiring". De -
hoogte van de borg per aangeboden object is eén procent (l"t )*-
vandebied| imietmeteenmin imumVanvi j fdu izendeuro*- - .
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(€ 5.000,00). Deze borg heeft dezelfde rechtskracht ars een -------*
"verklaring van gegoedheid" als bedoeld in artikel 14 AWE, Als---
de ínternetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de*-_
borg niet worden gebruikt voor de ingevolge artÍket 12 AWË na-__
de.vei.l ing te betalen waarborgsom. Èet odo oat is ontvangen door
gebruik van de inloggegeveni van de deelnemer wordt --:----------
aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is,----
slggdl aansprakeli jk voor de nakoming van de verplichtingen die -
uit het doen van een bod voortvloeien._--_-

4.  In aanvul l ing op art ikel  14 AWE dient de deelnemer,  om mee te--
kunnen bieden op de veil ing via internet, zich vooraf aan te
melden via internet, www.vastgoedoostbrabant.nr of ----------
www.veil ingbíl jet.nl, de deelnemersverklaring in te vullen, zích te--
laten identif iceren bij een registratienotaris 1áls beooeld in l id 2 ____
hierboven) en aldaar de registratieverklarini te onderteken"n, ---*
alsmede de internetborg te betalen. _____-__-__-

5, Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze ------
veil ingvoonruaarden, waarin het biecjen via internet mogeli jk wordt
gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binneígekomen --
biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij-voor hun--
ïg$ing de notaris moeten hebben bereikt irïoe zin van artikel*---
3:37 l id 3 BW.

6. In geval van dÍscussie over het t i jdstip waarop de biedingen, ofwel
via internet, ofwel in de zaar, zijn'binnengekomen, alsmede in-*---
geval van het uitvallen van de internetveibinoing trjdens de veil ing
en in alle andere gevallen van discussie beslist?snotaris --------:-

7. weliswaar wordt de rnogerijkheid geboden om via internet te -------
bieden, maar hiermee worrit niet gegarandeerd dat de bieder -----
perrnanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee _-
te bieden. De snelheid van de intórnetverbinding van de bieder, --_
alsmede storingen en uitvar van deze verbindini komen voor ------
rekening en risico van de bieder.

8. ln aanvull ing. op artikel 3 tid 3 AWE kan het bieden bq afmijning --
ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord , 'bied,'_

^ ?ï het afroepen van het bedrag door de afslager. ---_----__-_--
I' Als afmijnbedrag geldt het bedlag dat de afstàger roept op het---*

moment dat "mijn" wordt geroepen of dat word gekrikï, oól.---------
wanneer de afslager ziin zin nog niet heeft afgemaakt of het-----*-

_ ̂  b.edrag nog niet volledig heeft uitgesproken. -l_--___-
10. wanneer de deelnemei op de relioveil ing overgaat tot het doen --

van een bieding via internet, heeft deze bieding geli jke
rechtskracht als het doen van een bieding in oó laaiveil ing.---------

11.ln geval van niet-nakoming van de verprióhtingen uit de*------------
veÍl ingkoop door de biedei is artikel 22 AwË"van_-___-_--_
overeenkomstige toepassing en wordt de in l id 3 van dit artikel -___
genoemde internetborg door de notaris ingehouden en geheel of -
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gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die_
voortvloeien uit de nietnakoming.------___-_____-_____-_

12.1n aanvulling op artikel s lid 3 AWE is de bieder tot het moment --
van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens--
een of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), mits de bieder
aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn-en voor het--
moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten --
van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AWE.-
Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de *-__--*
vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van --
zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tót-------
betaling van een waarborgsom voldoet worát zelf aangeirerkt als-
koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notàris na de *-
gunning een akte de command als bedoeld ín artikel 5 lid 3 AWE
laten*opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5--*
AWE bepaalde.-

13. Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via interner,
op de wijze zoals door het NllV omschreven, vérbent de **__-__*
Deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ---
ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam ziin ten-**---
kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk)
om namens de Deelnemer het proces-verbaal van veiling ten --*--
aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De-*--
gevolmachligde kan op grond van deze volmacht het proces
verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat zij
nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot---**-
substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in -
zijn plaats kan stellen'14.Indien een deelnemer niet via internet, maar ín de veilingzaal een
bod uitbrengt kan de hiervoor in lid 3. van dit artiket bedóelde (en-
door de deelnemer gestorte) internetborg gebruikt worden ten -----
bewíjze van zijn gegoedheid zoals bedoéld in artikel 14 AWE en -
als betaling van,een door deze deelnemer verschuldigde -----------
waarborgsom of een gedeeÍte daarvan. -*-__-_--_

VASTSTELLI NG VEILI NGVOOhWAARDEN
Gelet op de vorenstaande verklaringen van de comparante en in verband---
met en ter voldoening aan het bepaalde in artikel si z tio 1 Rv stel ik, -----__-_-
notaris, bijdeze vast de hiervoor in onderdeel F. vermelde voorwaarden als-de voorwaarden waaronder de verkoop van het registergoed zal------*-l---
p laatsvinden. ---------
BEKENDMAKING VEILINGVOORWAARDHN
Van de veilingvoonryaarden zalten minste acht dagen voorafgaande aan de
verkoop:
- aan de in artikel 517 lid 1 Rv bedoelde belanghebbenden door mij,

notaris, een exemplaar worden toegezonden; en:
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- een exempraar voor het pubriek ten kantore van mij, notaris, ter inzage__-
..  l iggen,

alles overeenkomstig artikel 517 Rv,
voLMACHT_-__-_-_____
van voormerde vormacht brijkt uit een aan deze akte te hechten__-onderhandse akte,
WOO N PLAAïS KE UZE.-.--.---.
ïerzake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor fiscale --*--------gevolgen, wordt woonplaáts gekozàn ten kantor* urn-d" bewaarder van --*--deze akte
De comparante verklaarde namens de verkoper ti jdig van de inhoud van--__-deze akte te hebben kennis g"no**n en daarmee in te stemmen.WAARVAN AKTK--

[n:f', 
is verreden te Heerren op de datum ars in het hoofd van deze akte

r v .  |  |  l v t v .

De comparante is mÍj, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte-_-
!*:.*f:: comparanÍelpartijen is dïor mij, notaris, aan de hand van de---_--nrervoor gemelde en daartoe bestemde cíàcun.'eniun ,"*tg*uteld. --___*De zakelilke inhoud van de akte is-door mij, notaris, aan de comparante______opgegeven en toegericht, waarna deze veikraarde op voiledig; À;rb;ing ___van de.akte geen prijs te stellen, __,___-
?::: akte is beperkivoorgelezen en onmiddeilrjk daarna ondeftekend, eerstdoor de comparante en vervolgens door mij, noiaris.___

ondergetekende, mr, Jozef Lodewijk Gerardus Fleuren, notaris te Heerlen,verklaart dat op de onroerende zaak waarop de vervreemding in àit stut-'betre kk i ng heeft , gg^gn, aanwijzi n g of voo rrop r ge aánwr1ffi ;;.' Ë;;;'i; gis in de zin van de Wet voorkeurirecht gemeónten, 
t '



**l$:slnonveerdqn ;iin vas.t,s,qstp"l:Lb;i.i *tc-ycdsdeLcp_i1 jsrugll:.Ug$Jaar-mr.
Í(. \v I . Salomons, notuis te r\ndcl.

Dc ve ililrgvoorrvaardcn zijn ook geplaatst op clc inreinersire van tiq Kl,rB
(n"wrv.noïaiis.ni).

gAV0jfD

"\vvn 2006

êl.#-eMrryg_J
1006

Dc aktc in ingeschrcvcn
upcnbrrre regisfers:

P lettrt: :

,,\ lknr;r:rr
r\rnslerCarn
.^\rnhsrn
Às3iro
i-lreda
IinCho'rrin
{ïrcrningen
[.ccrit'rrcien
i-$lysÍád
N{idd*lburg
Iloenncnd
J\ottcrdam
Utrccht
ïo*terlre et
Zrvol l t :

I  1 5 3 ?  1 7 9
19409 25
30977 I  I  I
$08e t26

I 54?0 1 88
40480 l9B
i0i09 176
t1222 43
2770 I  19
7?.46 10t

15425 :6
40906 i44
13426 169
40?38 ?9
1 ?733. 58

versis J l -{J l -2006

bij *lle kantoren van dc Dienst ycor hel kaiLastcr.;n dc

Deel: Mrtrinlar.' Dalum:

I li:bruari ?006
1 fe'rrrueri ?006
I Íihruari?006
i í'cbnrari ?006
I fchn:ari .100ó
I Íebnrar i?006
I lbbrtrari ?006
I li:brurri ?00tr
I l'ehruturi ?.006
1 tbbnrari 2006
i l '*bruuri i006
t i'ebruari 300ó
I tttrrui:n ?006
I li:bnrari 2006
I lcl-.ruarr 2006

lSegÍ_rpp"qI
itt deze Álgemene Veil ingvoonvaarden \ror:r l i :<ecuticvcil ingen ?006 (i\V\tl i) rvurdt
VerslÊ:{n ondcr:
i .  r 'e i l ing

Cc cxucutoriale vcrkootrr van rcgistergocderen in hct openltirdr, lcn ítvcrslailn vilt
t:cn ngteris, in op<lrachr yiut Êsn hypotheekhoud&r, ccn pandhoud*r v;rn ccn onder
.i vcrmcki lidmaaxchap of een beslaglegger.

l. trota ris
,"Je notr:rris rrf clc srna.rneÍ!'ler 1r'an zijn kanloor, ts wicns uver$lsarl de vciling rrcrdt
gci:orrricn.

.l registergoerl
cie onru*r*ncle zaak dic rvordr gcveild clf het te vcilcn zclLltanclig t,oof ovcnirilclrr
vatbilre beperkt* r*cht op ecn onroerends ea;qk- Or:cjer lrct lrcgrip rcgistcrgocd
*'ordf mede vcrcts&n hei lirïrnaatschlrp r.*n r'sn vercnising 0l"euir ccrrJpcratie ,
rcchrge vcnd op hct uitsluitcnd gebruik van eén of mccr onroercndu zd,icrr r: t'



geC*elten drarl'an. Het begrlp rcgist*rgoud orn't/at ook dc rocrcncJc r-akcn berlocid
in artikel 3;254 liti I van i:et Burgcrlijk Wetbock, dic hrachtcrrs het dslr vcrmcldc
pandrecht cn het daar bedcreldc beding; samèn mct de oruocrsndc zaali rvordcn
gevcild,

4. verkoper
dcgenc(n) in wiens (rvier) op<iracht d.e veiliug r;'ordt gehourien cn dic tot hct gcvr:n
van die opdracht krachrens enig recht bcvocgd is (zijn). Dc bcnaming "vcrkoper"
r,oor Ce hypothcekhouder, pandhoud;r ofbeslaglcgger hcetï nict tcn docl cnigc
wijaiging te brengen in de positíe \l'asraan hrj zijn bevoegdhcid lot vcilcrr ontlccnt-

5. bod
elk door ecn gegadigde in de veiling, hctaj bíj opbod hctzjj bij almijning. gcbodcrr
bedrag dat itls zodanig wordt crkend.

6. bieder
degenc die in de r.'ciling cen bod uitbreng! onverschillig of dit bij opbod of
a(hrijning geschiedt.

'1 
. inzctter

deg*nr die bij de inzo lrei hoogstÊ en als zodanig erkcndc bod lrcctï gtdmn.
8^ inzotsom

lr*t hooÊsre bij clc inzet uitgcbrachte cn als zodenig crkeirde bod.
9.  afmi jnbcdrag

hct hcdreg waarop bij de aftiag worcjr :fgenrijnd.

10. gunning
Ce verklaring van de verkoper rvtardoor, als resultaat van ric vcilir,g. dc
k:'rpovereenkorilsi tu5$en de verkoper en de kopcr to1 stánd komt.

I l. ahic tlc command
de noraxiële akte waarbij de bicder rijn volnrachtgeverls) noemt,

i 2 "  kope r
Jegr.ne arn wi,: r,,',rrdt gegunei, ten:ij deze in t:et: È!'"tc dc conrnand hccll v,rrklaurd

voor een of mecr anderen te he bbcn gcbodcn, in welk ge val dc andcrcn i'ii k{,pcr

worden eirrgemerkt.
13 ,  l i oopsom

[rr:t bod .r/aaÍvoor lvordt gegund.
1.1. Icvcring

de rechtshandeling dic nodig is orn ie koper eiguna* of gcrccfutigdc tc docn

rvorden van/tot het regislergocd.
I 5. rflevering

het stcllen van het regisrergoed in het bczir van de kopcr-

I 6. bijzond*re veiliugvoorwaarden
de naastn in aanvulling op, Of in a{wíjking van dsec algernenc veilingvoorw.urdcn

gel<lcnde bepalingen, vermeld in de akte van veilingvoonviardetr of in lrct oroces-
verbaal van inuet en/ofafslag.

l7 proccs-verbaal ven toervijzing
Éen samenstel van notariele aklen bestaande uit de cvcnl.uclc aÍzqndsrlgkc nktc
r,an bijzcndere voonvaardeo, van heddc proces(scrr)-vcrbaal 'ran inzct crl u{l;lag.
van de eventuele akte van gunning eq van dc clcnruele aktc dc commantJ-

! 8 notariêle vcrlclaring van bataliag
,Je notariële Ï^kte waaris ofuel door de notaris wordt verklaard dat d* koopsonr is

ontvalgen ofrvel dOor dc verkoper krvijting rtnrdl lerlcend voor de koopsom.
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Llnrsctrrijvir: g registergo ecl
r\rlikel I
L Do verknpcr is verplicht het regisrergoed in de bijzondcre veilirrgvoonvaardcn op

de in het reclrtsverkeer gebruiknlijke r.vijze te omschrijven, zo mogclijk mct
vennelding van of venvijring naer die bijzolderheden. dic nrede cle inhouql van dc
eigerdom, rcspectievelijh het recht, zodls ter vciling aangebcden, bepalen.
De omschrijving van eeu beperlll recht dicnl vooït$ ten minstc lc belanen de
.rernelding of de venvijzing naar:
de aktc van vestiging en evcntuele nadien in de openbare registcrs ingeschrcvetr
a-k"ten val w'iïziging of aa'lvulling;
de r\p clil rechl evenoreel van toepi:using verklaarde aigemetrc votrtwaarden;
dc gcldcntie civiclreclttelijke besremrning van het rccht;
de geldende al dan niet pericxliek vcrschulcligdc vergoeding tcr x*.e van rlal rccht

cn dc evsntu*le mogclijkheid t'an hcrzicning daarvan; cn
rlc tijcisduur van dat re chl en de eventuele mogelijkheid van tussentijdsc

be ëirdiging en varl r 'erlenging.
ne omschrijving vnn ien lppítÍtsmetrtsrechi dicnt voorts ton minsts te bev;itlcn de

vcrinelding van of dc verwijring naar:
het to*p;*selijkc regl*ment v&o splitsirrg;
rle doar hct bestuur van cle Vercniging van Eigenaars opgcgeven tl drn niel

periodick vcrschuidigde biidrage; en
cle verktaring van hct besruu val dc Vereniging valr liigenanrs als bcdocld in

adikel 5rl?2 van het Burgcriijk $/etboek-

Du onrsciuijving v$n 
"*o 

li.l*uuttchap dicnt ten ntingïe tc bevattcn dc vcrme lding

van of de vcnvijring nsar:
cle guiclentlc statllten en reglernent$n mct Ê1'anluele ro*lating:bepulirrgen;

.lc cloor [et bestuur opgegcr'*n al clan níet pcriodiek vcrschrrldigdc bijtlrtgc;

her hypoïheeicreclrt waarÀee gebouw *n groncl r,an dc verenigirrg rvaarop hct

I i.im ratschap bctrckking hee ft , zij n bez"rvaard.

|}rgrnis:rtie vrn de veiling

**i-kel*?
f . 

*-n*rg*isdtie, 
vqarberei,"ling en de volleclige :r'nultvoerlceging van il'i veiling

{

bÈrustc:"r bij de rrotaris,
D* r:cl:ris maakt ds veiling en dc vcilingvoonvaa(ierl bckend-

l)e notaris informcerl, desfevraagd. clc gegarJigqlen, .roordltt 1o1 hr:t. bicden rtcrtll

(iv.:rgi:gaall, í0 gosd mogeiijk orn{rcnt dc vers{lhuldjgdheid van de v.:r:r re kcning

vlur ,Je koper lcornende belasringen sn kostcn.
D(: noraris hcel1 de bevoegdhe id tijdens de eitring, rrok eotrder opglve varl

rcdenr:n:
c*n bsd nier als zodanig tc erkennen;
een of ntErr gegadigden van de veiling uit te sluiten;

bij dc inzct de ïeiiing ïe heryattcn bij her vcloriira$re bod, opnieulv tot ulslag ovcr

ie gaan, dc vciling af te gelasren of te onderbrekcn;

o.Àut*, $aar zíjn óorde*! nor:dzakclijhe, rnaatregel{'n lr lrefgn' .
De notaris steir vast of bij hei uitbrelgerr van hct bocl ecn zocianige vcrgi$silrg is

gcmrakt, dat, naar het Oor{ieei van dc notaris! de bi*dcr: niet aatr het uitbrcngen val

ziirr bod gehouden kan rvordcn.

+.

r



6. I . le roondec l r ,andcngtê . r i sQÍn t reDta l leswatz ich t r " l c lc rudevc i l ingvoordoc tcndc
uitlcg of de toepassing van d* veilingvoorwaardco ti.lden-t Ce zitting' is - bii wijr'c

van bind*nd advics - bestisserrd'
7 - Voor ailes rvar dc veiiing betrefr, kiezen de bij de uctiing betrokkcn partïcn

woonplaarc op het kqntoor van de notaris'
8. Indien bij de notaris ovsreenkoÍrstig de rlct onderhandse irrudingen rvor'jr-rn .

ged"án. ítuurr dc notaris onverwijld ccn arschri& van lrel gcschriÍi rvnaruit dic

Ëi*aing blijkt aan de verkoper en de eigenaar van of gcrccbtigde ror hcr

regi*tergocd"
Wijrc van vcilen
.\4ikel I
1, Ilc veiling vindt plaats in rra'ee fssen:
- de ëerste, d,e inzet' bij oPbod;
- de trveed^e, dc af'shg, bij afmijaiag.
pi, g-ri*"r ;a elkaar inïen zinini, oígespreid over lwce rjttirrgcn met tcn rnin'qtc óin

(l) i'eek cn ten hoogsre drie (3) wckgn russcnrurmtc'

).' n., biede.n lij óUoU g**hi*,lt openlijk op duiciclijk ','aar.ccmberc rvfz.c.

i. i.t,:t bieden UU 
"f-ijnfiC 

io"Ul*ár *orrdciÍng door hct rocpcn vur hct wot:rrj
'i*Un': bij heiafroepen van irer bedrag dlror cie aíslagcr'

4. Breirge n *.*, p*rrïrr* ta.ii,,f. het hiogste bod uir, cian rvordt lcrs*it:d lusscn hcn

a:nvullerrci bii opbod g*uJ1d,-lnaien genoernde peÍinnen op dcz-c airlvuliuircl:

vcilíng nict tica"n, *ïrat rij*ens *v Jrrin* de hoogste bieder annge\À'Èznn door

nnddJ van loting tcn overstaar van dc notaris'

i. Hcr hoogsre bod is&n[.iiif t* het pinatselijk gebruik rvaar dc vciling u'ordt

gahoudcn *n iu n.ïxi'ilr"*,l"i.i"uáog he rsij de *prclsonr varr hct ul'rnr.;nbcdrag cn

dcineatg:m't'rirete"nteg.udal.othetalmiinbctjraghoger.jan'dcinzctsornte
zijn. Wordl iriet l"fgemijnd' C'ur geldt de in:itsom als hooget': ooo'

6. Uitcriijk bij het ;Ëi;;;à, u"Íingf*, wa:'in de arsiag ptautsvindt, rvcrr.lt

bekencigemaal, o-f-ho rtoog"* fod ïuotdt gcvormt' doT {: 
optclsonr van hct

armijnbedrag en de inzeBÀ dxl wel alle*n dorrr hct afmijnbcdrtg.

7. Indien d.e verkoper rneer registergotdercn in I'ciling brungt' kan brj dczc bi'i dr::

*fslag, behatvc 
"t:"""J-rfliË 

oof"in éin of mEer combinaties aanbicclcn, rnits hct

voorrcmÊn Oaartoe ilehenA is Semaukt ui:erlijk bij hct begio van de vcilingfnsc

waarin de afsiag Plaatrvindt-
Bocl
, \ : t ik* l . l
I " EIk bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder cnig voorbchorrd'

?-. lndien rnêsr person"o ru**o"*t bod uitb|engen of satncn kopcn. zijn r'ti

hoolCelijk uurUonJ.n uoor d* op lren krachtens d* vciling rustsJldc vcrplichtirrgcrr'

j" Een bod is niet meer van kacht zodra;
- een hoger bod is uiiieUracirt, terzij dat bod cijdens de z-itting vóór hct 'pt.talicn

van het proces-verbaal van veiling wordt afgewczen;
- vastslaÀt dat nict wordt gegun& of
- rle veiliag wordt afgeixt.
Her hoogste bod bij de irzer blijft echtcr van kracht ro1 hel sinde van hct beraad' tcnr'ri

cerCer ::lrl ecn *U*r ruotii geg,*d of valtste'lt dat niei wordl gcgund' l^lctrcl ldc gcldt

bovendien voor de hoolste 6iJaingtn op 'i;avels ingeval in combinatic rvordt gevciid'

.Bi*den vooÍ êên lnder



esrkclj
l . Deg,=t e riie in de veiling ucn bcd rritbrengr, r'r.ordt aangcrnErkt ais bieder, ook als

hij verktnart niet vcor zicheelfte hebben gebodcn,
2. IcrJere bic,ler hqcft, ook zonder dat hij zich dit uirdrukkelijk hceÍi voorbehor:dcn,

hct recbt overeenkomstig het hicrna in lid 3 bepaalde te verklaren dat hij het bod

hrefl Uitgebracht narnen5 cérr Of nreel anderen, welke *ndere(n) hierna ver<lcr

rvord (t){en) aan gcduid met tr v srtc gÊnwoordi gde",
j. Dezc verklaring,:i*nt vÓór dg betaling lan de kooptom, doch uiterlijk zcs {6)

clagrn nn gunning, door de biecler aan dc notaíis te rvorden AeCsan cn eveneens

uiËrirjk zi* (6i Jng* nr, grrnrring door ds vsrteqonwoordigde schrillclijk te ztln

b,:vesiigcl. Van dcà vcrklffiing en bcvestiging dient tc blijkcn uit hcr proccs-

verbaal van inect cn/of af'slng of uit con ddílrtíJs door de notaris op te nraken lkte

rjs cnmnand, waarrioor de v*rtegenwcorcligde in de rechten en vcrplichUngen.

liraclrtens cle veiling'trcccll, alsoftrii zelf h,si bod hee& uitgebracfrt. behou"len:; ilet

hietna in lid 4 bePaalde"
"1. De bic,Jer is, naast rJc veriegenrvoordigde, lroofdeliik ,,'ertlonden vo':rde nakominr

vrn cls v*rplichringen 
"uti 

i" kopcr krïchiens <J* vciling' Indicn cje bicdcr. ingcval

,le vcrtegei'trvoordïgd* in verzuim is, de koopsom geheel.vcor eiSe n r*kening

volqioct,ïerdt hij lencbr de koopovereenkomst yoor z-íchzelf re hebben

aeng€grr{rr, iu *clf,gcval clc levering van her rcgislergoed aan hent p}iratsvindt Èt1

hem krvijting rvonlt vcrleend-
van cen en andsr dic*t ujt dc notariële verklaring van betaling te blijkcrr. Dit lid

laat cnverlct dc rtehten die cle bicder eventueel jegens ds vct'tcgcn\.'oorrligde kan

<lcen gelclen.
i. Hr:t in cle vr:orgaanCe lgden bnpaakle geldt ook vor:r clettrcne die verklaarï tc bi*cier

ill s gcv ttl nr achti gdo of vefl egenrvo ordi gingsbc voe gd'r r-'g'eran v&n ecn

r.echtspcr$.o., *,","U i't*ii-tïp*Uf i"lt*IftËfi;t liclica"r betrcft cn dcgene dic trcclt

grbrlde' tiidnns **,í;iilng aan do notaris,ueiltptatt qn aentoont nirrnens dat licbaatr

ic han4r:l*n, iri '*,,illi g"til ,lnt licheern als bieder rvordt airngcmcrkt'

í!Íuer vcrkoPers

&rkslÓ
l. ln,li*n cle vciliug geschicdt in opclracht van mscr vcrkopers, rvorclen zu tc:álncn

aangemer!:r als cen verl":oper, lii ziinhoofcelilk verbonden voor d* uil de vciling

cn íc opdrrcht rlsartoc loorrvloei*nde verpliclrtingen' .
:. ln de apriracrrt rct veirinf - Jle schrift*lijk ciienr ra worden ge ge\]Èr'r - rlicnt te

blijken ,'ie van cie verkJp*rs narÍrsns dC andercn bevocgd is alle bcslissingen

tc;zrkc van clp veiling Ie nemen, rvaaronder dic van a'l of nict gunning cn

alg*la;ting"
lrr?€tpremic

**ikt-l-Z
l, Dë inesrter heeft hÈ1 reclit op een inzetpr*rniq, te.n bcrlrage van cén procent ( lï6)

van zijn inzetsom- tndien ric inzetrer cmr-etbclmting verschutdigd is' is dezc in dc

i rrzetprcnrie hcgrePcn.
Z- Dc roraris U*1*fii* i*.lprerrriË aan 6c inzettcr, zodra rJe:* uit dc bij dc notaris

gestone gclcien kan wor<1en voidaan, tcrrzij cle inzctter dc koper is' in we [k gcv*l

ie inzctpr*tt'tie rrtef tlE koopsonr woidt verckend'



l. indiert de veiling na de inzet wordt irtgetrokken" vervalt hcr iccht op inzctprcrr:ic

niet en wordt deze voldaan uit de gelden dic de 'rcrkoper daafloe bij dc notaris

dient te stortco.
Guuniag" be5aado niet-gunning eu afg*hsting

$*it:el8.
i. n* ioopovereenkomst ingevolge de veiling komt tot stand diiof dc guln:ng, Dc

ovsrdÍacht komt tot 5t4nd door de inschrijving van ltel proccs-verbaal vnn

rocwijztng in <le openbare rcgisterq s'aa;bij tevcns dc nOranêle vcrl:l;r'rirtg van

betaling disnt ic raorden ovesgglg*6.
Z. D" re.koper irceft het rocht niet (s glrrrr.Ên of zich onrlÍcnt het el of niet gunncn tc

beraden.
De termijn Yan bsras.d eindigt de eerste werkdag volgend,: op cic ulidug cm vijÍ"(5)

uur in de rni,Jdag of zovecl eerdcr als de verkaper mochl h:bben gcgunel.

j. Nadat het hoogste bod bskÈfid is gewordca, dienr de vcrkopcr tc vcrklaren of hij

gtrnt cn aan wfe, of hij gebruik rnaokt van het recht van beraad of dat lrij nict gunt'

óeee verkiaríng dient opgcnornen te rvorrlcn in het proccs'verbeel van inTcl cn/ol'

afslag.
4. vac Ie sunning na bera.Àd disar tc blijken uit een notariëte aktc, dic op dc

eerswolgendc w*rkdag nadat tÍc t+rn:ijn vira bsrard is gcilindigd' moct zijn

verl*den en uit vrelkc akle moct blijken aên t'elke bieder wordt gcgund.

5. Indi*n de verkoper aich binrren dc termijn vao beraad nict h*cli uitgcsprokcn

omtrqnr hef al oinicr guru.cn. wordt hij ge*clrt niet rc hebben gcgund.

6. Bij veiling ln combinitïc kan de I'crkcper aan bicders voor i':rtvcls S,urlncn' zcllb

e1i het bod voor iie combinatie viln die lla'-els hc'g*r is'

1. De veiling i<an, aolaag nirt is gegur:d, steeJs cn l-ondsr optavc van rcdcncn

lvorden afgelast.
Bclasring cn kosten

*rdkcl !
l, V"* zover velschukligd wordeu aan de koper in rcl:cning gcbracht:

a. deoverdrachtsbelasting;
b. hct honr.rariuru van de ttotaris;
c. de inl*tprcraie:
cl. het kndasrràie recht en dc kosten varr kdastra]e rechcrche;
€. de koSrcn ,ran doorhaiing van de inscirrijvingen ván hypnthck*n cn beslug*rt;

t. dc koslelr van advertanties en biljencn, at'slagcrsloon en zaalltuur;

S. de cventuele kOsten Yan executie ter voorbereiding en organiSatic van dc vcilitrg

voor zover hiervoor nict reeds ';ermeid;

h. c1e kosten ingevolge cle bijzondcre veilingvoorrv'i^alCen;'
i- de kosten van ornruirning
?- Ds verkoper is verplichtln de bijzonciere yeiiinËloor\Yaardcn tc vcrklarcn o f tcr

zake van de levering kracf$ens de wrt omzetbsla$ung vcrschuldigd is. lneiicn

om:,crbelasting ,r"ri"hr1ldigd is, is dezÊ in het bod begrcpcn. Dc aan dc knpcr af tc

geven aarr,kOopnsfa dient het bed;3g aan Omzctbelasring alzoaderlijk tc vcrmcldcc

indien da koper ecn ondernemcr in dc zin van de Wct op dc Ornectbolasting l!6$

is.
1. De in lid I vau dlt anjkel verruelde belcstirrgen en kosten lneken nimrre r dcul rril

van hel gedene bod, ;near z-ijn daar boven verschuldigd.
'fíjtistip ran betaling



l:;lIcU-Q
I - Het door dc k-oper verschuldigde rJient te rvorden bctzulld binnen dc volgcnde

.).

tcrmlJnen:
dc belasting en de kosten vermeld in artikcl 9 tid I sub a tot en nlct h: uiterlijk ecs
(ó) rverkdagcn na dc .gunning;
de rverboqgsorn','olgens àr-tikel 12 lid t: uiterlljk zes t6) *'crkciagcn na dc
grrnning;
de kocpsom: uiterlijk zes (6) t'ekcn na dc gunning. sen en andcr onder
ve rrekeriirrg van rie sub [r lriervoor becioelde *'aarborgscm alimcde dc cvenlueÊJ
dor:r de notaris dairov$r lc vcrgocden rnrtc,
.r\ls I'aststaat dat de veiling geen doorgang virrdt of de verkoper niet lot gunning
oa.crgsaL diqncn dc doOr verkopcr te beralen kosteu eoajs exccutiekosten en
inaetpremie rn spoedig mogelÍik tc vrorden voldaan.
lndicn de gr',:oite vart het tc betslcn bcclrag op ltet morïelrt vatr opeisbacr u'ordcn

nog niet ,ártstuur. <licnt ern door de notaris ciaarvoor lc schatlen bedrlg te \vordetl

voldaafl, ter nadere vcrrekcning.
íorjrl cie l.:opcr nrhtig is in rnige befalingsverplichting, gelclt ciit als verzuirn in Cc

z;in van artíksl 22 en client hij eoudcr dat enigt ingcbrekestetling nr"rLlig is, vnnaí"

c[at msmcnr over hcl verschuldigtic l.redrag {e ri'cnvlijke tenlc','crhodgd rnet rwe*

prsccnt {2%) te vergocdcn"
lVijze vnn hetalirrg' krvi.f ting

$rl"beljl
t* Àl t*t tloOr dc koper en verkoper terzalce van de ve iling 

"'eruchuldigde, 
rvaatonelcr

bei;rcpen cie koopsOm inclusiet'de otïirJtb€lasting, dient te u'orden grrtorr fiij de

4 .

ruotaris op de doot'de'. notoris a&n tÊ geven rvijze in euro's'

lndie' kilachtens de Wet op de Ornzerbeiasting I9ó8 de hefling vun de

r.crschuliligrl* omzelbclÍLsáng is vnrlegd naar de koper, ctrailgt dt ltopcr uan dc

noriuÍs :cr voldoening v;rn cle konpsom el'lrr:t berirag varl lte( do'rr hcnt

uitgcbrnchfc bc<i, vtnrrindcrd rnct clc d&:rrin begrepcn on:zt)tbcltl$1in8.

Íici r*uht varr r1e kOper orn {e bcr.;rling Op te schr'rttn sf r o:nckening toc tc paiscn

uardt ï00Í s'ver di rvet clit toesmaq uitdrukkelijk uitgr':slotcn, I'el.rouclefls

vcrrel:enLrg mct de ggst0l'(c en nict bcstecle rvaerborg;t:m of rnet tlt: rort cle kcpcr

,'crsch ukii gdc inzetprernic"
Zoclra de kïrper anrr'al eijn betalingsr.crpliehtingen lsachlsns de veiling hccti

voidmn, zal tlaarvr.rn hlijlicr, uil ecrr notariele verklaring viln bctilirng

'1

Waarborgsom
$r:jLEl-l?
j . 

-- 
f:* f.op*r di*nt aan clc noïtris ecn t;aarborg$otí te be nlel, tcn bedragc van tien

crócent (109'È) van ds koopsom.
I)c notlris rc.stitueert de rvaarborgso,'n a&n de kopcr, indien de koOpol'crcenKollls!

anieni clan rlOor **n tcerekenbare tefortkoming Van de kr:pe r iS eintbOndgn, tenZij

,lu vurkoper en cle kópcr anders zijn overeengekomen.
Irrdien clr koper ín verzuim is in de nakoming van zijn vcrplichringcn, ol'indicn

niet vasrstaai of hij in vcrzuim is, houdt cle noraris * behuudcns ílt:rrsluidundc

betalingSopdrasht'vAn verkoperen koper - de door de kopcr gcstorre wlarborgsom

oncicr zich, t6ldat ingevolgc ee n in kracht van gervijsdg gegallc bt:slissing r sn de

bevr:r{:di: rechter of an1]rrr: bindrnde uiispraait vaslstárl ;ratr wie uitbctelíng rn'ret

pla;rtslicbben. Onder cen in kracht r,an geryijsde geganc bcslíssing r'ordt rncde



verstaan een aan de woonplaats ve{r gedBágdê bstekcnd u{rs(ekvoonrs, lvaartcgctl
binn*n ;es (6) r.rcken na dc datum van die betekening geen verrct is gcdaan.
De nomris brcngt op d*ze waarborgsoar in mir:dering de volgcns ar1:kcl I tcn lasir
van cie koper kom*nde belastingen en kosten, voor zover 

"'crsciruldigd 
cn nog nict

voldaan.

4. Dc kopcr f:an aan zi.jn verplichtinE lot beuling van eeo rraarbolglunr ccrk voldocrl
door aan dc notaris voor eeneelfdc ixdrag ern garanrieverklaring af tc gcvcn. dic:

& onvonrwaardelijk is en geldig is tot ten minste eèn (l) maapd na dc vr)rlr dq
bctaling van de kocpsora vastgesrelde uiterlijke datum;

b. atgegeven dierrt rc zijn door een bsnk of instelling die onder tocz"icht .staai
krachtens de Wet toezicht kedietwezen of de Wet toezicht .;crzekering,;hrcdril i:

c. Éc clausuie bevat dat de desbetrerïende banli ofinstclling op ecrstc vcrzock var clr

notads hei bedrag va.n de garantie aan de notaris :el uitkcrcn,
Indjen bcr bedrag van de gar*anrie oiet tot uitkédng is gekorncn en op tle kopcr gcen
butalingsverpiichringen mser rusten, bericht de noteris rJe batrk of instclling dat dc
garande kan vervallEn.
5. Het ornrent de rvaarborgsofa met be*eltkirg tot de k.opcr beparl.le, gcldt ook vrxr

<icgcac die oyerernkom.$tig artikel 5 voor hcm heeÍt gciroderl cn vnclt'dc inectter,
Í:et díen vcrsande dat voor deac laalsrc hct bedrag van r:lc rraalbolgsoin dan
wordt berck,:.nd over de inse8om"
De;c waarborg vcrvatt en wordt Ongedaan gem4akf, :,odra dc vcrpiiclttirtg,.:r"t
kraclrtens dc vciling lan Jc inzetrer of de biecJcr zijn geêin,-iigd

6. lndien tl* hoper sf inzeugr of dcgcne dic afrnijm nict op tijcl voldoet aan z.ijn
verplichting tot storting var fetr waarbr:rgsom, L:a$u i]uo aibi{re van ccn
gerênriÈverklaring, geldl dit als vrrzuirn waarop het hepralde in artikcl 22 r':rrr
tocpassiag is, mct dien verstande dnt ingebrckesteilirrg niet vcreisi is.

'l'oerekenin g betalingen
r\ntksLA
I . De betalingen dclor <lf narnens de koper aa-nr Cic nOraris gcd;ialr, stlckkcn tcr

voldoening van het door d* koper verschuldigJc, ên rvcl in'rolgordc:
a. de Inguvolge d* inhoud van de akts(n) verschuldigde ovcrdra*iitsbclariing cn

overige kosten als vermeid in arriksl 9 iid l;
b. rente, boete en schadcvecgoedi:rg;
c. de koopsom, n;t inachtneming van het bepaalde in arril.ci ] I lid 2.
2. Indicn in de beuliing krachlens artikel I0 lid I onder a een bcdrag bcsl.cmd voor

r:vercirachgbekstiis is begrepen die niet're rschuldigd blijkt tc zrjn, *'nrdt dit
bedrag niet aan de koper gerestitueerd, rtlaà.r aurgemedct als rvaarbot'gs0n't volgcn
artikel l? casu quo a1s toevoegíng das,raan.

lnformatieplicht
,rntkgl J.4
De bieder en de koper zijn verplicht zich tegmover de notaris fe lcgitintercn cn al dic
informarie te venuek"lien die nodig is orn te kunuen nagaan of ean dc Jlnanciëlc
verpiichtingen ingcvolge de veiling kan rvorden voldaan. Zij gcvcn door hct urtbÍengc
van het bod toestcmÍning een de [ouris, wm: nodig, dic inlbnnatjc in tc winncn.
De notaris is gerechtigd maar niet verylicht ter zaks inlbrnratic irl lc rvinncrr-
Eijzondere lartenr beperkingen en uiÍsluitingcn
,\  r ! ikcl  15-
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l. De verkoper stunt er iliet \/oor in clat het rcgistcrgoed rvordt geltverd vrij vatr

bijzoldcrc lasten en beperkingen, waaroncier rnerle begrepan bcperktc rcchlerl.

slfidisn5tbaáÍh0dcn, en kwalitsdevë vsrpiíclltinSen. Ds kopcr kan zich er niet op

bcrncpcn dàl het regisÉIgoed behept is nret een lart of cen bepcrking die er nict op

had. mCgen ru$igrl, of dAflf"r riict san cl* Ovcreenkorilst beantlvoordr, teneij de

vcrkopi clar wist. Ëvenatin stast ds vcrkoper in vo'r dc alwezighcid van

*ururiel" gcb'ckcn in sf ítan het registergoecl rvearondit T*9:. 
begrcptn evelttuels

vcronaciniging van de bodsrn, De koper aanvaardt de in de bijzonderc

v*ilingvoonvaarden vermcldc bii zond*rc lastcn en beperki n gen'

?. Vooaover de wei rulks toelaat, sluircn de rotaris on de verkoper elke

:ransprakcl i j khcid uit"
3. vorrrz-over de wer zulks toel*et, ve rienen d$ notaris en de vcrkopcr geen cnkclc

vdjwaring.
()rnsch riivin g Yo n de I cverin;;svcrplicitfirr g

A$i!sL-L(
l. De verkoper is verplicht asn de koper cle eigendom of - inrlien liet reg'isre rgoed ce n

r:rder r*chl bctrcft - <i*t rechr te leveren'

?-. ïndierr r.lc ctoor "*cikoper opge.gevtlíl nraat of grootte var: het regisrergned n:ct jui$t

is, :..e1 gcen 
"an 

U* pJrrir"n áutuun enig ruclrt ontlÈnen. Dit liidt tcn opzichtc 'r'rn

rie t*up*, uitz,rn,lcring, i,iriien dc clesbeuEil"tndc cjcsr dc verkopct' geCanc opgavt'1

nicl te guctier lrottt'i is gcsclried'

l. tndicn h"t.egisr*rgo-aï-Àt*a of verpacht is, gaan dr rechte.n crt plichtcn trit dc

hurtr of pacht op cle koper over vosr uovsr de rvct dir voorschrij 11'

Iirclir:n 1rrur.- cn pachtrcrmijnerr elsrnecLc L1\;êrige annsprrkcn.i.ijn vcrpancl uiilt d.'

,*rtop*i ot'derdeq. dient áeze d&aryarr mtderl.:'ling tc c1oen in de bijzondcre

vcilingr-oonvu*r.i*- f"t de dattun 
"o' 

d* nr:tariëlÀ verklaring vnn betaling doct 4s

verkol:er atirsnci i.- rr*, panrirecht, rvaarrrnclcr frcgrcpen van dc bcvoegdh*id tol

h*t inncl'1an nsg nicr beiaal{is buur* sn pachncrmijnen' hetge*n d':rr:r cle kr;per

u'ordt nanvaarcl- Êr'cnnreel rcqds geïnd* of nog le innun tennijnen rvOrtlcn 1"rcr de

di" l lumr.enbeta l ingverrokcndtus. lcnverkop.e l :nkonet . ' ,
4_ Ilccrsnrlc **t *n ii" opïiio het registurgo€d ír{nu'ezi?:li 

"l 
nict virliqn onder du

orcscS"rij'in3 bc,Joclri in artike,l i:25a vá het 13u-'gcriíj1Wctboek, zijn *i'':t irr dc

verkoop c,f levering begrepcrE teneij ulrclrukle lijk andets vermclrl in dc bijzorrrje re

vei.lingvuorwaarden'
5. Jndisri t *t ."gi.r"rg;ed ecn an,Jer recht dan eigcndom l:ctrcli, gcldt )rct in d!t

anikel bepaalde uJor.ou", de vclorweáïctEn van clrrr rccht niet anders luide n'

L*vcring
.\inkqlll
l. Zr:,lra <le anrr de gunning verbonden voor'vaarde van algehclc bctaling is vervuld'

kan dc i*vctmg à,, nttï*gisrergoed rvorden yoJtor:id ais in tlc ledcn J en i

om$chf*ven, Zor*i á- U-f-i alï,ie verkoper <an,4it *cnzijdig berverkstelligen'

2.. tle lcvering .,on i.r*i ÀJril,tgu*A.geschiedt door dc inschrijving in de openbarc

registcrs vurr cle eventrlele aáondËrlijke a-ktc vnn bijzr:'dcrc vcilingvoon"'sardcn'

r,lrnh*/dep,o"",1len1.vgrb*alvalrirtze!*nafslag,vsrrdc.evcntrlclcRktcl,an
gunning, van de e,,,ennrels akro dc command, ,r'icn lïct dc nolariëtÈ vurkliuing

r'an br:nrling,.



Zonder bovenbedoclds notàriêle vcrklaring vcn beraling zijn dc ov*rige gcnoemdc
akten niet besternd €n sve$:nin gescbiht vocr inschrijving in rle opcr:bare registers
en kunnen deze derh&lve de overdracht niet bewerksteiligcn.

l. [n geval van veiling van eeÍi lidmae;schap kururcn dc tcr zalio van dc vciling
opgemaakte akten dc overdracbt van hEt lidn'raatschap, Inet inrlchlncrning van dc
daarvoor in de statxten gestelde eisen, eerst tot stand breugcrr nadat zi.i gcvolad
zijn dor:r de notariëls verkiaring van betaling.

4, DE nqtariële vcrklaring van betaiing moet dooï dc notaris binnen tien ( l0) dagcn
na ondertekenilg ter regisrratic &'ordea aangeboden.

5. Na d* letering krn ontbinding van de koopovereer:korrist rriet nrccr gcvordcrd
rvord*n. Dit beding is naar het oordeêl van vcrlioper en kopcr in dc ondcrhavigc
e.xecutieverkoop ecn kernberiing ais bcdoeld is artikcl 6:2i I van hcr Surgcrlíjk
\\retboek, Arnder weike de overcenkomst niet tot stand zou ei.ln gckomen.

6. De notaris ha-ndelt met de door hcrn ontvargen koopsom op de rvijz-c als de rvct in

arrikcl 3:??0 van het Burgerlijk Wetboek of in artikel 551 van hct Wetbr:ek vart

Eurgedijke Rechtsvordsring aan de nqraris voorschnjft'
7. De verkàperis nict rot eniSe assisreode gchoudcn L'ij dc doorhaling van

icschr"ijvingen van vervall.cn hypothcken, bêslagcn en lrellerktc rcchten bcdoeld in

artr]:.cl 3:?73 lc<le-.I 2 en 3 van het Burgerlijk Wetbock, behoudcns voor zovcr hct

b*rr*$ de inschrijvingen van vervailcn heperkte rcchten <iic (en bcltocvc vart dc
verkoper zeif zijn gcvesd gd-

Ri*ico en verztkering
+nikcl  l3
L Hct registcrgoed is voorrisico r"ua de koper vanaf dc gunning'
2. De kopcr is vcrpllcht va*af hgt nronr*nt d*t hij het risico druagt rot bet rnot'ncÍlt

varr betrling van dc kOOpSom eIvOOr Ís eqrgcn dat dc tot ltct rc3isteri;ocrl
behorende Àpsullcn bij tcn solide verzckeringsinaatschappij 'rp t1e irr Ncdcrlsrrd

b ij schadeverzekeri n gsmaauuhappij en gebruiic lij ke voo rwaàrden vgor

herbouwwaard+''rerzeker d zíjn.
D*:e verplichring gcldr r.iet I'Oor zgver ie hoper kan .rantonctl, drÍ ccn derge liilte
,.,urzekering in rcdelijkheid niet rnogelijk is of dc kopcr c.:n overheidsinsuntic is
die haar opstalien niet pleegt te vereckeren- De koper rlicnÍ dc.svcrlangcj hc( bcrvl.ll
u* ,rered.*ring .n u"o premiebetaling over te Ieggen. Dc vcrkopcr i"s ber'oegd bii

de verzekeri ng$maatschappi j inlichtin gen te vragen,
ls d* koper nalarig ín zijn verpliehting rot verzeksren ofin ltct vcrstrelkcn v3n

intbrmatie daarover, dan is de verkoper gemachtigd dC vcrzckering op tlaam ctl
voor rekening van de kopcr te sluitcn.

Àflcvering
$rukeu"?
f -ttt*uu.ing van het registergoed vindt, tcnzii in dc bijzonderc vcilingvoorwearden

lnders is bepaald, plaats op de dag dri de koopsom m$ct wordcn beraald, nrits dr

kcrper de kópsom en alle overige ter zake yr*r de vci!íng rjoor hcm vcrschuldigdc

be"dragen hec ft vo ldaa;L
:. Indien de aflevering op grond van de bijzcndere vcilingvrrorr,r'uerdcn ol'cctr nadqr

oyereenkomst pleatsvindt vqqrdat i1e hoopsom bttaald is, vcrgocdt dc kopcr ovcr

,1c koopsorn de wcrtel;jke rettle va,laf de dag van aflevcring iol cn mct dc dag vatt

betaling.



,1

I:rdisn de koper ven,olgeru naiarig is in ds nakoming vzui zijn
betalingsveqplichningeq eindigr zijn gebruiks:echt tcrstond en cjient hij het
regist,:rgaed onrniddellijk Ín cle oorspronkclijke staat, lee{, en r:ntruirnd, ter
beschikl'ing van dc vcrkoper te stellen. Dc ver.nlichting tot bctaling van de
rvcnelijke rsrte {n de veri:oging vftn ftÀtË pÍor.enl (?7o) cindigt aan htt eittdq van
dc dag lyàirrop het registergged weer in cle voorgeschreveu slaat ter bcschilcking
van cle verkoper staal, onverninderd het bepaalde in anjkcl 10 lid 4.
De verkop*r eal de koper voor eover mogelijk in de gelegenheid steilen hct
regisrergcred voor de allevering te beeichtigcn.
lfe"t re gíslergced rvordt afgeleverd in dc I'eitelijke toesknd waarin het zich op hct
monlent v6$ sflsvering blijkt te bevinden. Indien htt registergr:cd na dt grrnning,
geheei ilf gcdeeltelijk, rcrriergaat, wotdt besclradigd of ;uulcrszins in waarde daal{
kan dit, ongcscht dc oorz:lak, uiet aan de verkoper rvcrcien tegerUloworpcn.
De lanr,vcgigheid van bcrvoncrs en/of gebruikers bij de atlevering vrn hct
rcgistcrgo*ri is voor rekcnirrg en risico van de koper.

{}ntnrinrtng
drljhgl;a
l. ïndierr hct rcgistcrgoed bij cle eigenaar en de rijnen in gcbrujk is, cn derhalvc niet

.,,rij ,.,11n gebruik n'orclt argelcverd, kau de koper de onlruiming bervcrkstclligen ui

krar:ht vat de grosse(n) van de daartoe benocligde aktc{n), desnoods met behulp
r,'an de sterke arnr.

l l ^

1

Dit geldt nict indien op grond van de bijzoudere veílingvoorvraerdcn allevcring
plar-txvinrlt ni*t r.rij r'fft bovroners enlaf gebruikers.
Ín dc bijzondcrc veilingvoorrvalrdcn rvordt opgenompn rvelke vitn dÈ r'r:lgendrr
(t ir: lcrl vani l,:dcn vila t()epêssingziin:
Èn kopcr aanvearclt het v*rkoafile in de slasl r'.'aRrin het ziclr tÈn tijdÈ r'an de

fcitcli- ike lcvcring bli"ikr re bevinden cn overigens onder gcstanddoening van de

l{) pcnde l:uuro';c fsenkomsten.
Dc Lo;:*r aanverrdt hct verkochte in de staat rraarin het zich tcn rijde van de

íeíteliikc lcvering blijkt re bevinden cn ove rigens is dc verkopcr nict bul:cncl nrct

huurovereenkorp.stcn inzake het verkochte.

lnclien de koper hr3t verkochte ;leheel of gedee ltelijk aal:vaarijt onder

gest*nddoening uot1 iopentle huur- Of huurkoopcrveresnkon:sten slaíll dc vcrkrlper

Jr nirt voor in d$t niet is, of zal wclrclen, beschikf over de L'ij dc tbitclijkc lcvcnng

rilg nit:t v*rscher:cn bclalingstenniinen.
Indien de kop*r het verkochte geh€el ofgedeeirclijk aa$valrdt ondcr

gestirnclciocning van lopencle huur' of huurkoopcvereenkornsten slaàt dc verkoper

cr niet yoor in ciat ,tanrf het tot srand kamen van dc koop bcstaandc huur' ul'

huurknopovercenkornsten niei rvorden gelvijzigd, hcr rcgistergoed niet gehecl ol'

gecleelteii;k rvurclr verhuurd, ín hutrkoop rvordt gege\ten of op enig*rlei andere

wijze ur gebruik lvordt afgeskan.
ïngeval het rcgistergoecl uil woonruirnte als bcdoeld in anikel 3:264 licl 5 viut het

ilurgcrlijk Wetboek bqstaal, yerklaart de verkoper hct vcrlof tr:t ltet inroe ptn ta:"t

het huurbcditlg aan de vooreíening*nrcclrter vnn dc Rcchtbank te hebben B'jvniiig
volg,ens het aan dc akte van vciiir:gvoorrvaarden gehechte verz-ockschrili.

Ingeval her r*gisrcrgoed nict uit rvoorirujrnte ols betlocltl in anikcl 3'264 lid 5 var

hci Bwgerlijk Wcrb0ek bcs[aar, docr de verkoper bij t1*re eÈn bÈrosp op de

nictÍgheid van hrtur. pacht- olandcre gebruiksrcchtcn alsm"'de vT n d*

f.



vOorui$etaling van huur- of pacht-cenningen, alles voor z-ovcr dscc zt;n aungegann

ofverricht in suijd met het huurbcding tcn behoevt van dc verkopcr.

g, oc uirocfcning vao dc in artik*l 3:264 van het Burgerlijk wctboek vcrmcldc

bevoegdheicl lvordt aan rle koper overgelaten. De uitocfcning van dc bcvocgcihcitl

geschicdt voor rekcning en risico van de kop*r'
tai"" hei registergoed*in gebruik is en nier vrij van gebrurk wordt gclcvcrd, is lrcl

aan de koper om o,p .ijn kost*n ontÍuiming van hsi vcikochre tc bervcrkstclligen'

De verkopcr staat niet ia voorkopers bevoegdheid tot ontruiming.

3. lngcval vaa een exrxutievciling door cen beslagleggcr docr dczc r:cn berncp op

niÁigtriO van Ra de beslaglcgàing gestoten ovcrcenkornsi.ïn vàn buur of ptcltt'

betrirdcns het bepaald.e in-artiiel 505 lid 2 van hat Wctbock van llurgerlrikc

Rechtsvordering ten aanzicn vut dc verhuur van woonrutmLe'

Cevolgen vln gebrekcn bij aflevtring

Sr!*d-?.-L
6enen fier bepadde in de aniktlun lB lid 1 cn lg lid 4::ijn de gcvolgcn ilr gcvl'Í I'at't

gebreke:r bij itlevering die niet zjjn het gfv.olg va$ cen toercketrbàrc trliortknming van

àe verknper vollcdig voor rekoning ven de kopcr'
Niet nakomíng
rltikel?Z
1. 

- 
st 

"t", 
of niet tijdigc nakoming van cle kocpovereenk3m-st, andcrs da.r door ccn

nisr asn éen ocr pcàijen roe rÊ iekenen tekonkrrming, is dc nalatigc parti.i

aansprakelijk uoou *ii" daaruit voor de rveCcrpardj onistanc scha3c mct koslÈlr cn

,*nió, ongá*irr her feit of de nalatige partij in verzuim is in dc zirr van hct

volgcndc lid'
7. Irrdicn c*n 'rau dc purtijen, na bij deurrvarrderstlxploiÍ oI aa.ngctckcnd schrijvcn in

gcbrekc te zijn g*{"ld" gudut nds drie.(3) dqEcn mct dc.nakoming v*n irin crí

mecr !'sn ,,;n uorlrli"hiiigen n*aeg, blijfi, is àeze parrij ir: vcrtuin'r *n hccft de

wederpanrj de keuze tilssen:
a. nakoming van de kor:pOvereenkomsl te vordercn in'Jicn dir in rccicliikhcid van t{c

nalatig* Jerlangd !:an worden. in welli geval de naJstigc 11à illloop v1,' de

verureltte termijn van drie (3) dagen voor elkc sericrtdien ing,cg;$rc dag'lot ltan dc

ciag van nakoming eea onmiddediik opeisbare boete verschuldigd is vatr drie p*r

::riue (3 o/oo) val dt kocpsom met c*rrrnitrimum van in elk gcvul duiz;:nd currr

(€1.000,--), of,
b. àu toopoueruenkornst eonder rechterlijke luisenkoffst gntbonden ts vurklarcn crt

bealini van een onmiddeliijk opeisbare boete van 'ijfiicn proccnt ( I 59lo) van dc

koopsom te voïdcren.
l. tn geval van niet-aakoming doar de verksper heefi de kopcr hct in lid ? sub b

veàeldc rccht slech:s, indlenbet gebrck van zooanigc aard ctt omlrang is, i;lt dc

koper aannenlclijk kan rnakcn, dsr hij niet gekocht zou Itebbcn iqdicn hi; van dtt

gcàrek op de hoógtc zou ájn geweesl Zo niet, <ian ]teeft de ko;:cr allcerr rcclit up

ïergooding oa1 di door hei geblek veroorzaaktc r,vaáldcvcrmindering cn andsrc

schade. indien partiien van àcning verschiilen ornrsnt hcr in dit lid 3 bcpaalcle, is

de uitspraak van drie deskundigerl die op de in lid 5 vcrmclde wijze u'orricn

berrocmd, beslissend'
1. lrrdien de verkOper, na de koopovereenkomst onrbondcn tc hebben vcrklar'rrd,

binnen ?es {6) maenden lot hervciiing overgaat op dezclttc voorw:rardln als

wir:li6p de oorspronkelijke veiïing plaatsvgnd" word( dc sch,rd* van dc vcrkopcr,

, j ,



vastgcstlld op ficr, oedcJig verschil tusssn rlc koopsom .iail dc oorspronkelijkc
vciling en tJir van de herveiling, verhoog<l rnet kcsten ur ren(e. Inrjien in de
i:erveiling de koopsom hoger is tlan ciie van clc oorspronkclijkc veiling zal dc in
vc|"rrirn zijudc koper van die meerdere ophrcngst geen voorcleel genicten.

5, ln allc andere geval!*n dan verkoop !n herveiling" overgenkomstig hcr bepaald* ir
lid 4, zal de doclr de verk0per gele dcn schade rvnrdcn va:tgcs(cld cjoclr dri{:
dcskundigcrr die 'oeuc,*rnd. rvorden door de kantonreclrlcr, binncn lvr$ns rcssort nc
rcgisterqoed is gelegen, Nadat d* rntest gerede partij zich jegens dc rvederputÍj
schriftelijk eip deze bcpaling heeÍt baroepcn, frccft de rvederpanij gcdurende ccn
ma;:ncl tic gcltqenhcid om ..'oor bcrechting van hct geschil rJoor dc volgcnr de v,.e
bevocgcLc recht*r tc kiez*n.

u, I lctlraJdc of vcr:chukligde boetc strekÍ jn rnirrdcring van .zcrschulcligde
schndevcrgoetiing mct ren{e f;D kosien.

l lrvirrg*rrl recht

Àiglel-?i
l)e ,.'eilirtgvoorwaarelen gelclen slechts voor zover dc u'et niet drvingend cen artriere
reqeling vor:rscbrij fr.
Slotbep:rl ingen
;!rti(91 ,la
L De Aigemene Terrnijnen',vct (Stautsblucl 1964, ntrmmcr 3l.i) is van tocpassing op

rie tt:n;Tijnen, dic in cjczc veil ing.. 'oonveerden zijn r,enne td.
2, '\an de kcrper 

"vorxlt 
nict esrdcr {ion grossc aígegcven dan nldat hij aan at rtln

vcrpl Íc h tingeïr, v oorlv lociendc uit de v*i i ing, lt*e ft '"'r.r klrratt.
j. [cnícrjcr rvortït gcachl c'nnriddell i jk belwgfiebircnde pcrsoort tc z"i j lr in dc zin van

anikel 49 v;ur Jc Wer op hct Not;rrisrmtrt tctr aanzi*n var: rle inhr:ud vatr dc itklu,
.,vaarbij dc irthoud van rlczc vcilingvocrrwaarc:n it vffstgeslcld.

.1., Vir,t s\'Ëltnrclc aan.rullingen op, ,rf afrvijkingen van tleze vuorrva.irrrien dient uit dc

hijznnCe re r.e ilingvoonvaarden tc blijkcn. In geval van tcgensrrijdighcid lusscn
dezr algcrnenc voor\r.,aarcien en dc bijzondere vgilingvoorrvaarilen gelden du
l3atste.


