
Van :  <crm. bkk@kadaster.  nl>
Datum: 4 maart 201511:42
Onderwerp: Sint Oedenrode p S2S, 526, S0S,509,510,516,517
Aan :  ekc.avanrooi j@gmail .com

Geachte heer Van Rooi i .

Het kadaster moet de akte 65739/19 dd I 8-02-2015 volgen/muteren zoals deze ter inschrÍjving wordt
aangeboden door de notar is.  lk verwi js u naar de notar is voor een nadere toel icht ing.

Bijgevoegd een overzicht van de door u opgesomde kadastrale percelen die tename zijn gesteld van
dhr .  B .  C.  M.  Jansen.

Met vriendelijke groet,

K. de Vaan

Medewerker Bezwaren, Klachten en Kwaliteitsteam
Direct contact:(088) 183 22 43
crm.bkk@kariaster.nl

NIET VERWIJD
{ticketno. [50200228]]

NIËT VERWIJD
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DË DieÍïst v0r)r het kacla:ter en de operrtrarÊ r€qisters trelroLrdt teír èanziÊn van de kadastraàe qÊqeuens
zich het reslrt vcor <rls bedceld in artikel 2 l id í. junCo artikel 6 l id 3 van de Dat.rb.rnkenrrret.



, t

K0ffoster
í íkr l  I  r ,rn í fr

- 1 -
VASTSïELLI NG VËILINGVOORWAARD EN

l-leds n, zese nhi/inti g ja nuari tweed u izend viiftien,
verschsen voor mij,
mr. JouÈï Lodcwijk Gerardus Fleuran, nolaris te Hporten,
hierna te noemen: "nglg.f!.Ê.".--
qlavrou!ry Chantal Àgnes ïheodora .losephina van der Lindcn, ge: h:ore n te ---
Seleen op rlrieëntwintÍg seplember negentienhonderd zeventig, r.,r,erkaafrm--
op het kantor:r van nrij. notaris, te l."leerlen, Akerstraat 13S, -*-*,--
lÈ dêren hantJelend *lu schriftr*hjk gevolnrnchtigde uan:..-
de naamloee vennootschap tSS BpIk N.1,, gel.estiq;rl te Ulrecht en-------"--
kantoorhouclende te 35?1 BJ Utrecht, Crceselaan 1 icsrresponcentieadres:
*fdeling bijzondar h*hc*r Zake lijk, Postbus S4SS, 3503 RL Utrschtl-
en als zodanig deeo vennootschap. hierna le noernnn: "verkopÈr"
rechtsgelcl i g ve rtese nwoordigenrl.
Se uornparante, handelend als verneld, verklaarde.
A. RËCHT VAN HYPOT}IEEK EN PANDRECHïEI',I---

ï, ts|jk*ns akte nret hypotheekslelling op rcvcnenïwíntig npril----."-"- "."-
hreeduizend zes verleden voor de w*arnemÈr'dan mr- J,K.A.lt',I. -------
lt 'ósten. dostijds notaris te Boxtcl, urelke aktc bíj afschritt werd ---*-"--
inpes,;hrevelr ï*n kantnr*'lnn *s fiienst voor f:et Kadanter en rla------
Openbare Registers te €índho'ren in hypotheken 3 op achtentrvintig--
april tweeduizend zes in deel 30S51 numrner '1S5,---

hiornfi lo nclËïmÊn: "!yp!@!gllg", -***--*******
is ten hehóeve \Ían verkoper het recht v;ln eenite hypotheek
gevestrgd op het hierna te on:schrilr,en registergned en zijn Len
beho*vs van verkoper de in d* hypotheekakte offschreyen
pundreclrten gÊ)ve$tiSd Èp d* in de lrypotheekakle urnschre'r'eír
goederen" lváarondêr begrepen de roerende raken aïs ,bedoeld in ----
artikel 3:254 tsurgerlijk WetboËk {hiema te noeme*: "BW" j Hrt in dc
vorige zin hedoelde recht van hypotheek wordt hrerna aangeduirtr rnet:
"ÍR"Sh,t yq"n,,,,hy"po_th-p_gh" cn de rn dc vorigc zrn trcdoc'dc pandrcchtcn
*rorde fi fri *rna aangedu id rnet : .'Ëê[.dgËgh!Ën,' ------------

2 l"let rpcht van hypotheek en rle panrlrenlten slrekken |:t zekerheirJ ---
voor de voldoelinE van hetgeen de in de hyputheehakte ,r*rrnelde----
personen " hierna tezannen te nnemen: "Ë!bgldg-1Ëê!" - É)àln-------'---
verkoper verschuldigd zijn, acafs in dn hypother;kaklc cnrschr*vcn.--.

3. In de hypothe+kakte is betlongen dat v*rkcper bevoegC is de hiervoor
bodoelde roerende zaken in de zin van artíkel 3:254 B\{ tnzamen rnet
het hirrna te *ntsehrij 'r*tt register$ned volgens de uoor het rcclil van
hypotheek X;eleleneie togols execulr:rinlll te verkr-rp:err, ---*-*-------

4. De hypotheekakte op grond waarvan de ueiling bij executie
plaatsvindt bovat het huurbeding bedceld in artikel 3:?$4 v*ri hst**---
Burgerlijk W*:1boek.

B. OM$ËHRIJV|NG RËG|$ïËRGOED -""-----
Het hiervoor bedoelde regrsÍcrEoed qE **-*****-
G em esnte S,i,nl#te de nro$"e.;

HVFT]THFKFN 4
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1. cen porcccl akkcrtsnct g*l*gen te Sint-Ocdcnrodc, ,t ncntcÍonr,
kadastraal qetïIt-erltg_$int--Qgd_enrqde" S qtre F {uttlïpr",$gg, groot ---
vr erend e rt ig; a ren vrfentwi nti g ce ntrarÊn ; ----*-----

?. een perceel akkerlarrd g*legerr le SinfOedenrotJe, 'l Ar:hlerorrr,
karJastraal qcrneenle Sinl-Oedr:nrode, sect:e P nummcr S0g, Eroot ---
dric hectaren. spn are eft vijfenvijftig cenàiaren;-"

3. een psrceè[ a:kkerjand gstèSÊn te Sirrt-Oedenrode,'t AÈhtÈroïTl,
kadastraal cen"leente Sint-Oedenrode. sectie P r:ummer S10, Srftot ---
een hectare, drieënhvrntig aren en vijftien eenliaren;

4, een perceel akherland gelegen te $int-Oedenrode. 't A,;hteronr,
ka d a*traal È e{ïïqqí}{p_,$i,R}**Il"Êr_r f a#É, se qÍ.É ff".,n U nl r:y!#fi g 1 f , gr$or -*
drieënvijftig aren uijftig centiaren ;

$. een perceel akkerÍand gelegen te $int-Oedenrode.'ïAchterom,
k*dastraalg$glq$$t S-17, groot ---
twee+nl'ijftig aren vijfentachtig centiarer); ---------,-

6. een woning nret verdere opstafien, ondergrond en luin, staande en ---
gelÈgÈn te 549'tr XD Sint-CIedenrods,'t Achterom 9, kadasiraat*----
oeFeente Sint:Sqdenrode . sqstie F $umotqr,5.2l, Sro,ot.lcht aren.".--

7, een bedrijfswanin{l nlel verclere opstallen, onderqrurrd elr tnin,
staande en gelegen ie 5491 XD Sint-OedÊnrcde, 't Achterom SA, :
kadastraaloorïaento Sint-Osdsnrode , ssctro F numffor$2$, Sroot---
rlrieenzerlentrg aren v*ortt* c*nliarenl --

nièrnÊ te nogm*n : "regístergoed". -*-*--
Gerneld kadastrael perceelgemeente Sint*Oede nrorle, sectie P nlin'lmer
S08 is belast nnet:--_*-

eerr opstalreclrt lerr b*hr:eve yarr de besluterr vennooi$cl"lap n ret *----
bêpêrktè áànspràkêliikheid: Endinêt 8.V., g*r/êÈtigd te 5S52 AN -------
Ëindlrcven, Wekkerstraat ?5. alsmede rnet --'---
een npstalrecht ten behoeve van de besloten vennooïschsp n-ret -----
beperhte aansprakeíijkhe id : Gasu nie ïransport $ervi**s 8,V,, ----------
gevestigd te 9727 KC Grcningen, Ccncourslaan ï7. -----------

Semelcie kadastrale perce len gernËente S int-Oed enrode, seet ie p---------
nilmrllÉr$ 5'10 en 5?S ziin belast rnel. -
- eea opstalrecht len behoeve vnn Warerschap De Dcrmmel, gevestigd

te 5?S3 l/dB Boxtel, Sooschev,,eg 56. ------------
fi IGÊN DOM Ë N VEORAFGAANS H V*RKRIJGIN G .-----.-.-
1. Flet rcaislergoed bohoort tDÈ aan:

d e h*er Arldanu s [,4aril s .Lp.m befl us v*F .fiooi]. gleborenr te $i nt-***--
Oodsnrode op Íian maárt nÊgontionhCIndord drioënvijftiE, volgcrrs zijn
oigen opgavo thans rrsrb,llvendo te 35?0 Zonhovon iBelgi*),*-*-*----
l{azendanswog 3S ,4, gelruwd met na tc nor}rïïan nl$vrouiil Vsll------
Nunen: en---------
mevrouw Jsnqnlifl'*ltpAbeth htldilg,,Xgn" llJun str, ge boren tn Boxtel o p -

; h+intig september nege*tien honderd vijfenviiffi {ï, S.!ËIde_lg.JJg!_[Ë
i Sini-Oedenrcde,'t Aulrteronr 9a. gehu',vd rn*[ de heer Varr Rouij--".--' 

voóÍnoemd;-------*------------:----
hierna tezemon tB fisemsnt .gj.@I",

2. lJet registergoed werd door de heerVan Rooij in eÈgendorn ve*regen
door de inschriiving tcn kantsrc vÍrn dc Dienst vocr hot Kadil*tor e n --
de Openbare Registers te Ëindhove* in hypotheken 4 op tien ---*---
novemhrer trveeduizenrJ vilf in tleel 4[J4'tr5 nummer iiti, v.cn het--=-*".--
aÍschrl{t var} Ësn akte van ruiluerkavelilg, v*rleCen vocr n*tari$ nr.---

l . ^ . . -í \
I
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ï Ë'J'M. Kruiisdrjk tc Ëchijndorop ncucn nÊvcrnbcr t,"*:crrÍizcno 
"i1r.Oe onderpanden sub 1 tot en n'let 5 en I ziin in voltre en vrrje*-------_--

ergnnrlnm vnrkregen en het rrnderpnnrl suh Íi is in eigenrlnrn
verkregen belasl rne1 de beperkie rechlen van gebnrik en ber',roning--
ten behoeve van Íneurouw Johanna fdaria van der Heijde*, geborerr -
te $inl-oed*nrode op vijfentwintiE april negentienhond-ers adhttie n, "--
niÉt hertrouwde weduwe van de heer Anloon van Rooij en niel
geregistreerd als pefiner- D* beper:kte rectïten van gebruik Ên----------
beruoning ten behoeve van d* hËer Antoon van Rnorj zijn g*ÉindiEcJ --
door zijn overleden op twaalf november tw.eeduiaend drie, --------------
h4Èvrourv Jchanna h4ana van d*r l-ieijden heeft bij aktê vÈrleden voêr
notaris nrr. Fuí, van't Hoofd-Kniesl te Boxtel op vier novnmber--
tweeduieend tien, welke akte is ingeschreven in het landelijlr*-*-**--
openbaar regisier in hypothehen 4 up dir:a*ttqje dag in deel S9OUS ..-
nuíïlmer ?7, verklaart dat haar beperkle rechtan vnn gebruik en---*----
beruoning aijn heêindigd doar het rneitenvpon verlaten van de wr:n1ng
en w*l sinds x*uentien april trv*eduísencl ásht. *.--*--

0. 8gv0EËDHflD TOï ËXgCUïORtAr_Ë VËRKOOP'1, Het register'g1r;ed is niei belas{ met eerdere rec}rten \ran hypothÈek oÍ
beslag en ds ln artiket 3:254 B!\t bedcelde rserende zaken aiin niet---
bolast nret esrdsro pandrochton oniof beslagen. -*-*--------"--:-------"--

V CI* schulrlCInaar is in verzuam ftol íJÊ vntdcening van hotgeen
rvêÈr\ro$r het r*cht van hyp*theek en de pandrecht*n tot :ekeÍheid---
strekken.

3. Door het iflgetreden v*rzuim is verkoper bevoegd gebruik tc rn*ken --
van de haar als hyputheekhoutler loelromerrde en irr arlikel 3"4S6 By,J
ofilscnrevÊn h*lvoegdheid tflt êxêcutsriale verkóó,$: van hel ---
registrrgoed alsnr*de van de hienrroor bedc,eld* roenenele eahen,-*---

4, De hiervoor bedoelde executoriale verkosp vrordt hlerna in de*e akte
aengeduicl met: "ggfgg". ----------

E. V\TETTELIJKE VOCIR$CHRIFTEN
Voorafgaande we ttel i jke voors ch riften --**- -------*
- De aanzegging van deee te huucjen veillng als bedr:eld ln de;*rií!t*ls*

544 en verder van het Wetboek mn Burgerlijtr* Rechtsvnrdering aan-
de eigenaar is geschied;

- vastslelling vàrl dag, lur en plaats van de v*iling en ËÈhíiftÈtijke -**--
kennisger.ring daa rvan aa n de belan ghebbend e overoen kotlt stis "**"-*
arlikel 515 van het Wettrnek van Bureerlijke Recl"ltsvcrdering is **-"--
gcschied;-*

- aanknndiging ';5p de veiling b'iiexocr.rtie door aanplakfcíng volgens----
Flaatseltjk gnhruilr en daglrladadverlontro, Íïlêer ctan detiÍg dagen -*--
voorafgaande aan dere inzetveillng. volEens Êrtikel 51Ê van het *----
Wetboeh van Burgerli.ike R.echtswrdering is gesnhied;

* vastslelling van de veilingvoorwaarden. alies orrereenkon'rstig het ,-.--
bepaalele in arlikel 5'17 van het \t/+lbaek van Burgerlijke-*-**-**-----
Rethtsvorc*e ring {h ierna ack a*ngeduid nNÊt "Rv "} gescirieat bij -----
onderhavige aklo: -----*--

van voormelde aanzeggingen blijkt uit de aan rJeze akte te hechten --*--
cxplnilcn.
De a*nzegging uan de onderhavige executieveiling heeft ;rl*atsgËvondên
rn tu,,eerluizend veer!'ien, rrrdai conform hel Overgangsrechï oír de***"--
nnderhauige veiling, de regelgering - wanrorrder uitdrukkehjk ar:k *..*-*

I . , IVFT]THEKFN 4 2140flfi44



begrcpon dc in dcze akte genrcl$c Afgcmcnc en tsijzondcr" ,:,,-,----- ,

_ lgi]lngvncnrua*lrden - rran twecduiaend veertien van toepassing rs, -------"
F. UETLISIGVOORWAARNËH

Verkuper verklaaÍl op de verkuop ean tuepassírrg de volgerrrJe
ALG ËM EN E VË ILINGVOORI'\IAARDEH
Algemene veilingvoonvaarde n voor ËxecurÍeveilingen 2Oflfi. verdcr ffiln "
te d{-riden nret: "AVVE". zoals deze eijn vastgelegd rn een notsriële akte--
oir eenendertig januaritweeduizend zes verleden vffor nrr- R.W-ï"-
salonrans, notaris te Anrjel en destijdn ingeschreven t*n kantor& van 0F-
D[enst voor het Kadaster en de openbare ftegisters te ErncjFcven in:----
irypsthekË* 4 op een februarí daarna in dsel4S480 nurnmÈr 1Sg,----------
"1o$[zcver daar'ian hierna niel wClrdt afEer,veken, alsnrede dB yglEende --
H$rpil F€BF vetÀucvoprougARn Ery
1. SeÍàd"JËlIns: -*----*----

H*t is een executi*v*iling" nret rle daaruit kraclrtens de rrel err de-----
veilingvoonvaarden voortvloeiende gevolgen. Op deae gevclgen, voor
:o\.er rlj dê ÍÈchlspositjs ván de kóper, in vergelijking rn*t *en
gewone koop vÈrzwatt'ken, s/ordt bij deze uitdrukkef ijk ge\$ozsn. --*---

?, Wiiee van ueilen;*-*-**------.-
Da veiling geschiedt in trvee fasen:-----
- de sorsto Íaso. do ineet, bi.iopbc,d;---
- de tuie eclc Íase, ele aÍslag, bij afmilning
In"zet eR áfÍilêg wCIrdên nfi Êlkaar, in Éên ritïing gehóuden oí)---*----
donderrlag vljf februari tweeduizsnd vljftien om de rtien L{uí Én --..-*
dertig minuten in hatsl Van der Vallq te Vught, Bsssnheyreg 2. --*---

3 Betí?.linq yarr (JF !oops$rï...Fn kosten:*,--*-------,
a" De koopsnm m*et worden helààtd uiter|.1k binnen zes vaeken na --

de daturn van gunr.ting. vnnr's-nriddags twaalf uuf, ten kantore ----
van mÍj. notaris, in Eoed gangbaar g*ld, rvelke betaling en-----------
ondeÍtlsíustingstèllinS val gelde* tevens inhoudt máÊlrtigang ásn-
rnij, notar:is, h*t aldus ontvangene uit te keren aan rvie zulks----.--
behoart, -*--
lndien kq:per in ver*ulrn is fitel ti jdige belalÁrlg viiíl de hoopsorn zal
verkoper koper in gebreke stellen op de in nr{iket 22|id 2 AVVE ---
cmËchreven rvilze. ------
ln afwíjkirrg van ar|kel 1? lid 3 A'I,/VE xal de netaris rr,r v*rloep vi:n
genoe mde te rmrjn in de in gebreke stelling. de waarborgscm, ------
indien verkoper eulks wenst, dírect en annder rerhtertilke*
tugscnkorilst a*n verkopcr uit t ctulen,--*---*-*--*

b. Bij de betaling van do koopsorn disnt dcor de kope r tsvons ssn ---
rantêv€ísclsrtr*g van vijl procent {S%)te wnrden voldaan,
berekend over de koopsom vanàf de daturn van gunníng tot aan -
vo0rnoÈmds deïtum van tletaling
lndien cle verkoper levena knp*r in. is er geen rentevergredinE-.--
verschulcligrJ

c. Koper dlBnt binnen ees {8i werkdagen rra de gunnlns áán dÈ-----
nCItaris te voldoen:
- de rvaarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de AWE; --
- du verschuldigde overdrachtsbclasting:-
- alle overige kosten en lasten in ver,band met <Je verk*op, -----

rj, Artik*l 1CI lid 1, letter b" AVVE wordt aangerlrlcj mei de lvnorden--
"af a$vse! eerder als qie nolaris xulks bepaall", z*dat cJe nutaris ---
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ook tijdcns de veiling ccn rjirecte aanb*tallng kan vord*:rcn, --,,-,--
alvorens rle verkopor tot acc*B{atio rr;rn een bod of tol gunning in -
n'e veiling ral nvnrgaen

e. Allg kosten ler zake dere veilinE. l"r,aafonder rrrede eijn beqrepen -
die kosten yrelke verbnnd houdon met het inroepen en uitoeíenen
van het huur-, behoer" en,lof ontmimingsbeding, dan vrel t*r uakÈ -
de verkrlging rran rÍe rechierhjke goedkeuring ingeval van een----
find€rhandse sxeciltie. goedkee.lrlng uitbetaling geNden erl -------*---
auivering van hypatheken 3 itrschrijviriEen alsmede de *-*-*------

. achterstallige waterschapslasten, kornen voor reke:ring r,an koper"
ï" ln afwijking van ar-trkel9 fid ? tweede Ëi* rran Se AWË. diÈnt tê----

worrJen gelezen: "lndien omzetbelasting verschuldigd is. is deze --
niet in het bod inbegrepen.r --.-.-***-,---

Ays:dras;IUa[qlas.ljng :
Vor:aover verkoper bekend is terzake van de tevering van h*t
registergoed geen cmeethelae{ing, wel ovard rpchtebela sting --------
uerschuldigd
tsgwoninq en qe!ruif, eioenaat: ..-"------**-*
l"'let register5loed diert bij de aflevering; vrii van bewcners €n *-------"-*
gehruikers te aijn"----
Indien hioraan niot ;s voldaan voor wal betrnft do oigenaar en do *"---
uijnefl, kan cle knper dc rrntrurming bewe rkstellisoil, op v€rtóór1-----".--
iartikel 525 lid 3 van het Wetboek van Eurgertijke fl*chtsvonleringJ--
van do Urosso van de akte van veiling, desnoods met behulp van de -
sl*rk* arm. Flet is aan de koper o!'n op zijn knsten cntruirning van het
tegistergoed te bewerkslelligen" -*"---
t{gsrh.qn *u g fiqph t .vq n b{?Iêêd : -------------
Sa verttnper maakt. t*neijhij blíjkens het in deze akt*:bepaalde tlirsct
tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van bsraad als ,rermeld in
artikel I A,VVË.
In af.**ijking van de in artikelS. lid 2. AVVE gencemde termijn viln -----
beraad. eindigt de termijn van beraarJ op de resde werkdag volgend*
op de afstag uln vijÍ uur in de rrricJdag q:f zoveel eerder als cje verïtup*r
mocht hebben gegund.-*--
Gq q,ninq b i afko e I in gsp-e.rí c,de : --- --- ---- -----
Als nà de vealing echler vosrdËt de verkoper tot SUfiiling is********-
ov€ígegsan een aÍkoelingsperiode wordt uitgesproken als bedneld in
artikel $3a err 3"t3 Faillissenrentswet- r,vordt de lernríjri yoor het*-*-----
ovcrEai ln tot  gunning vcdcngd mctr Êcn puriodc Uct ik i lan du- ------  --
aïkoolingsperiode" da n wel gegu nd ondor ds opochortendê--*-*----".--
voonvaards van het arncli6en van de afko*lrngsparmcle. Als nret is ..--
gegund onder dexe opschortende v*orwaarde, vrordt de hiecleriko*er
gerlur*lnde de afkoelingsperiode gehouden aan eijn bod. --***---*--"--

,3. Eieden v00r ëen ander;
Ten aerteign van artikel 5 van de AVVF, bieqlen ir'orJr êeil ander. w<lrdl
líd 3 gewijzigd áls vólgt:-
"3. Deze verklarÍng dient vóór de balaling yan de t(oopsom dosr de"--

bieder aan de notaris te worden gedaan en door de ---*------:
vcrtegenvroordigdc schriftrlijk to eijn bevustigd. Ven eieizo---
verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proees-verbaal*-
van inzet en/of afsl*g nf uit een rlaarloe daor de nn'laris op te *.---
naken akte de c<lrnmand. waard**r de veriegenwor:rdigde i* rJs -

5
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rechtcn cn vcrplichtingon krachtcns d€ vcilinE treedt. atsoí hij zoll
het bad heeft uilgebracht, behcudens het hierna in licJ4**-**-*---
trepêalde""--

Si. Asnvullirrq van arlikel 20 A'dVE:
Tereake hot registergoed aijn {delen} van de navolgende bepalingun -
vnn ortikel :0 lid 2 van toepassing: ^*.-"**--
a. De koper aanvaardt het registergoed in de stàài r,vaarirï hel zich---

ten tijde van de feiteiijke leverrnE blrjkt ïe hevrnden.
e. lrrgeual het registergoed uit woonruimte ats bedoeld irr arlikel **---

3:264 lid 5 van hei Surgerlijk Wetboek bestaat. verhlaart de-*----
verkcper h*t verlof tot,het inroepen v*n h€t huurbeding **n de *-*
rocrzieningenrechter van de Rechtbank te hebbren gevraagd*--"--
volgens het aan de akte van veilingvscnvsarden 0ehechte-*-*-"--
ver-roeksuhriít. ---*-*-

f. lng*val het registergoed niel uit'*,oo*ruimte als bedoeld in ertikel-
3:264 lid 5 van hel Eurgerlijk lVetboek bestaat. dciet de verkoper--
hij dere e*n beroep óp de nieliglleid vsn huur", pêeht- of andere*-
gebruiksrechten alsmede van de'rooruitbelalinE van huur- of**---
pachlpennirrgen, alles vooÍ zoveÍ cleze aijn aafl$Je[iaail of verricht-
in strijd met het huurbeding ten behoeue van de 'rerkoper.

g. ns uitoofoning van de in ertiksl 3:264 van hol Surgerlqk Wetbosk-
vermelde bemegdheicl wcrdt aan rle koper ouergelale n. l-)e **."--
uitcefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico
van de koper. Indien het registergoed in gebruik rs en nlet vrij van
gebruik rvordt geleverd, is het aan de koper om CIp zijn kosten ----
ontruiming van het v*rkoclrle {s bewerkstelligerr.
De verkoper stáat niet in voor knpers bevr:egdheid tot ontruinring

ln aanvullrng crp vocnr:eld artikel heeit bijvoonand uilvoerbare-
beschikking van ueven aktober tweeduieend ueerlien de ------------
vnorzieningarrrechtar van de Re*htLrenh Oost-Sr*bent te-------------
's-l",lerlogenbosch het deor de verkoper gevraagde verlof verleend en
bepaald dal het ragistergoed niet ontruimd mag lvorden binnen drie --
mtaanden te rekenen uanaÍ laaistgemelde rixtum, Het expluul vafl----
belekening en bev*l met aanzegging gerechtelijke ontrurmíng rs aan -

Fartijen op eestien oktoher tweeduiaend veeÉlen betekend, waarbij--
ontru inr in g \'.ileícl aan g*regd op n*g*nentrwinti g ja n uarÍ iweecJuieend --
vijftien.

'ï t3. H *e rqie prestatiece rtifi caa t : --*--*-*" ----
Ve rkaper bozit goon orr ral geen e norgieprestaiiocortificaut bczittcn --
danwoleon golijkwaardig dncument als badoold in hot tseslnrt-*-**--
energiepre*tatie gebouwe."l, Kopêr is hinrnre* uitdruklcel4k [reke*d en
vrijwaart verkoper voor alle aa nspraken tJienaa ngaan de -------*-----

1 1 .*U"bliel!ÍÈc*h!"_ellhg'll. :-----**---*--
tslijkens de inzag* in de openbare registers de dater heden zijrr er met
betrekking lol it*l registergned ge*n publiekr*chlelijke l"reperkingen --
bekenei in de gerneentelijkë beperkingenrêgisFatiè en de kaclastrálë-
rrlgistratie" -

ï ?,Eiizcndere lasten en heperkinqen: ----..------------
h{ct bntrekking tot het rngistergo.cd'.uerdcn in voorgannde *ktc van---
rui I verkavelinE gee n bijzondere bepalingen en erfeJíenstbea rheden -*
gevestrgcl rlan wel gememorëenl, welke op het registergoed
betrekking hebtlen. ---
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ï 3, Herinrichti nqsrcnte:--,*- ------*--

Herlnrichlingsrenlc is lot en met tneedulzendvierend*rtig -**---
verschulrligrl intake rle percelen, kar}asfraal bekenrl: ----;--------_-'--_
- gerneente Sint-QsrJenrude, seulie P rrununer bOB. --***-*

eenentwintig euro en schtti€n eurclsenl {€ 11,18):
" Ë&meoftte Sint-Oedenrode, t*ctis F nunrnrer S0$: .-.-*-*"

ÊennóftdËrd zesÊntachtig suro èn vier.envijítig surocent {€ 1g{5,S4,f ;- gsmêênte sint-oe's*nrode, s*ctie P nummer 510t zesenzeventia-
Ë L ' r o e n t w i n t i g e u r o c e n t ( { ' ? 6 , 1 0 1 : . * , - - - - - - - - - - * - - - - - - - : -
gerneente Sint-Oedanrnde, sectie P nummer Si6:
drjêëncfeÍtl$ suro Èn twsalÍ,ÈurocÊnt {€ 33,1?);

- gerneente Sint-Oedenrode, sactie P nurnrner 51ï:--***-
t,,rceéndertig euro en aeventig eurocent {€ 32,ï0);--"

- geÍïreeilte Sint-Oedenrode, ssciie F nurnmer S?S: --**-
vijf euro en acht*ntwintig eurocent {€ 5.fS};

- gemeente Sint-Sedsnrode, sectie F nurnrner 5?6: --------
vijfenveertig euró efl twe,eènveerlig eurceent {€ 45,4?i.---

ï 4 lluels{eruls --------*-"*---
In afwijking van het beBaalde in arXikel ? lid 3 van cJe A'r/Vg vervalt het
recht op inzetpremie indien cÍe vei[ng na de inzet u;ordt ingetrokken of
indien hat rogistcrgosrJ door vorkopor wordt gekocht, t*nuri vcrkoper -
al dan niet blijkcns akta tle ccmmane$ hot bad h*ett uitgehrar:ht --*---
nárïlen$ éSn of meer anderen. -----------

_ De inzetprsmie komt derhalve nooit voor reken:ing van verkopar_
1 5. I n terpetbi *d F.n : -----------

Het hieden op de publleke executoriale verkuop virrclt [euesrs pl*ats---
via internst, tttt.rtl-=yg$!gËSd,yÊrltËqQn$"ï,hÍ*i+Fq$ï'i-1,1 ên -----*-----
*'ww.veilinnbiliet.nl
Onde!'$laande voonuafirden zljn hierop van toepassing. --***-
1" ln aenvulling op de A!,VË kan ork rria internet urorcleR gehodan. -

Als "boC" in de ain van de AVVf; wordt derhalve ook een bsd via-
inlernel aangemerkt. mits dit bod is uitgebracht op de donr het--*--
Nolarie+l Instrtuut ln ternet Veilen { hiwrna " N I lVi vou rgesuhrsveft ---
u'li jze, door een de*lnem*r dre *an de door heï i-',l ltV ornschreyen -
registratieprocedure heeft voldaan. Hel bedrag wBarop de --------
iníerneibieder klikt is cla*rhij in rJÈ inËÈtfáse t)Ëstisssnd. Ats*-*----
"bieder" in de zin van de AWË heeft ook te ge ldon de doe lnenrer
die heefl voldaan aan de dc*r cle repioveiling in i..le brachure -------'Onlins meeb;cdcn CIp do ïÊiling'on de hiorondor in de lcdon 3 en
4 ga slelde voonvaarden. ---**"--**--

2. ln Ëlsnvrrlling op de AVVË wclrdt ondër rsgr$tr*ltenotálras vêrstaant
de nnlsrís bij wie de {reelneffier zich vcorafgaande aan de veiling-
vólgens do procedure beschreven ln de L'rochure ' 'Onlino

rneebieelen op de veiling* en hieronder ín de {eoen 3 en 4 heeft*-
ger*gistreerd, ---.-*-.---.

3- Orn maë te kunnen bieden op de uerting vià internÈt diënt dÈ -----
deelnemer een lrorg iin{crnetborg) te bÊtal€íï np cic r,vijle afs --..--
beschreven in de brochure "Online rneebieden <lp de veiling'', De -
Itoogtu van da borg pcr aang*bodon otqcct is óÈn procunt t1t/s)-,-
van de b.iedllmíet met een minirnum van vi.!l dlrlrend euró------------
{€ s.tl{)S,f}f,). lleze horg heefl dezelfcle rechtnkrachl als een
"verklarinE van gegcedheid" als tredueld in nrtikel 14,{WE. Als--

l-JvpnrHrxrru 4 21400644



- B -
da intcrnctbicdar als hoogsto biecler wnrrlt aangenrÊrkt, kan ds,-,,
barg niel r,rordon gebruikt vcor da ingevol6e artikel 12 AV'VH na---
#e.'reiling te l*eta,len waarhorgsnrn. l"lel hnd rjaf is nnt'.rangen clnor
Eebruik van de inloggegeveíti vaÍr tje deelnerrrer r,vurrjt --*---------
aangernerkt als esn bod van de dcelnemer. Ds C6elnenler is*-.---
sleËd$ aaneprakolrjk voor de nakaming van de v*rpli*htingen die -
uil hei doen van een bod voortvlosiên

4- ln aenvulling op artikel 1dt AVVË dient de deelnerner. snt nleè tÈ--
kunnen bieden op de veiling via intprnet. aich voaraf aan le ----*---
nre lde n vi a intern et, vvlrtvlï.'castgoedoostb rabant. nl of
v;ww.veilingbiljat.nt, de deslnenrÊrËvérl{àíi.lg in te vuÍlÊn, z:ah te-
laten identlflaeren brj een regisfatienotaris qals bedoetd in lid 2 -*-
hierboven) en a|daar de registratieverklanng te ondertekenen, .*-,-
alsnrede de inler:nettrorg te betalen. ----*-*

5" boor mee le bieden in de eanl áccepteert de ;aafhieder deae -----
veilingvoarwaarden, ltaarin het bieden via internet nrcgeliik wordt
Semêë:kt. ï-sor wat hetr*ft dÈ geldi$hÊid vËÊ dê binnÈÍgekq:rnen --
biedingen. zowel uia internot als in de zaal. geldt dat eij voor hun--
lrerking de notaris moeten hebben bereikt in c}e ein van artikel"-*-
3 :37 l id  3  tsW.

6. ln goval van discussio over hot li jdstip w6nrop do biedingon, nÍwol
via intornet, r:fivel in Se zaal, zijn binneng€komen, atsmecle in-..---
gsval vàn het uitvallen van de iniernetverbinding ti.|<Iens de veiling
en in alle andere gevallen van cliscussie beslist de notaris.

7, Weliswaar wordt de magelijkheid gebaden orn via interflet te ------
Lrieden, rïaar lrierrnee worrlt niet gegararrdeerd dat qJe biecJer --..--
permailents èÍtlóf Eelijktildige toeg*ng heeft lol ;ntëÍnet órn mêê tê
bieden" Oe unelheid van de intenretverhinding van de biecler, *---
alsmede storingen en uitval van deee verbinding komen voor -----
r*kening en risico van dg hierXer,

8. Jn aanvulling op artlkelS lid 3 AWE kan het bieden bij afmijning -
oak elektronisch geschieden door het kli*tsen oF het lroord "bied"-
bij het afruepen valr hel becirag qJoor de e*fslager.

$, Als afmijnbedrag geldt het bedrag dal de afslager roept op het----
mornent Cat "rnijn" wordt geroepen crf dat wcrdt geklikt, r:qk--------
v{ànneêr de afslager eijn zin nog niel h*eft afgemêffkt of het**-.--
hedrag nog n;et volledig heeÍt uitgesproken.'1 0, Wanneer de deef nenrer op de re6;ioveiling overSlaat tcrt lret clcen --
ván csn bieding via inlornct, heeft dree bicding golijke
rechtskra*hï als het doen van *en binding in da :aal'reifing.**---,-

1 1 . ln Erval vnn nist-naknoring van ds verplichttngen uit cte -----
veilingkaap door de bieder is artikel 22 AI/VE vËn---*,----*
overeenkomstigo lnepassing en r,vordt de in lid 3 van dit artikel ,-*
gencernde inlernetborg doar d* noteris ingehord*n en geheel uf -
g*tÍeelteliik gebruikt ler bel*ling varr {een deelvarr)de kosten cjie-
voortvloeien uit cle niernakoming.--

12. ]n aanvulling op ertit(el 5 líd 3 AVVE is de bÍeder tot het nrnrneni --
van gunning bevaegd te verklaren dat hrj heeft gehoden namen$--
óÉn of rnocr anderen {hiorna: vcrtogonwoordigdei, mits do biecl*r
eentoont vertegenumordigingsbevoegd te rijn en r,'óór het mcment
vffn gunnrng vn[rJoet aan zijn verplichting tot het storten van eën --
rvaarhcrgsorn in tie zin vnn artikel 1? lid 1 A\tl"/E. OrrcÍar*,$ deze --
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varklfi rin g blijft dc Lricdcr, n$ast dc vertcgcnwoo n rig,ic. ïCIofdcligk -
lerbondsn voor de nakoming van :ijn verplichringen, oc bieclor ---
fiie niF-t aan;ijn v_erplichting .lnl hetËrin,{J \ran fisft ivaart-rorgsom ----
volduet rqordt eelÍ aangerr:erkt als kuper, tenzij hij err cJe -****------
veflegenu/oordigde door de notaris na de gunning ssn akts de _"_-
command als b*doeld in artikel s lid g ÀwH laten opmaken" vsor
lret ov*rige geldt onverkort het in artikel S AVVE bepaalde.

13. Door hêt ui{hÍengên van een bod fip êen v*illngobiect via internet"
ap ele vrijze eoals door het NllV omschreven. vedeent de *--------
Feelnemer leven$ volmacht aan ieder van de medewerkers dip *-
ten tijde van hel g*bruih vàrl dè volrnanfrt vrerkr*,*rn zijrr ten-----
kêntore van de veilingnotaris {zourel samen ats iecjer ifuonderlijk}
oÍr namens de Deelnerner het proces-verbaal van veiling ten *-.--
aanaien van he{ hetreÍfende veilingobject ie ur]dertekenen. De----
gevolmachtigde kan crp grond van deee volrnachl heÍ Í)roces- -----
verbaal ondertekenen en ter aake friervan datgene le doen wat zij
nodig en nutlig aeht. ile g*'colrnachtigde hseft de rnacht lot*-*-*
substitutie, zodat hij onder zijn verantt/oordehjkherd een ancjer in -
zijn plaats kan stellel,

14. tndien een deetnemer niet v ia internel,  rnaar in de vei l ingzaal een
bod uitbrsngt kan do hiervoor in lid 3, van ditarïikol bedóoldo (on-
drlor do dsalncmsr gesl{rrtÊ} lnlernotborg gebrl,nkt $,orrlen ton *---
b*urijre van zijn gegoedhÉid zo*ts bedpetd in artiket 14 AWE en -
als betaling vsn &en duor deae deelnerner verschuldigde.***--*----
vraarborgsom nf een gedeelte daarvan.

\1ASÏ$TE I IING VE ILI NGVOSRWAARP EN --.--,.
Gelel op tle vorenslaande uerklaringen van de cornpamnte en in vert]*nd---
rret en ter volcloenins aan h*t bepaalde in artikel 51? tid 1 Rv stel ik. note ris,
bij deze vast de hiervoor in onderdeel [. vermelde uoo!-$,aarden als de ----
vootrl,!,áar{Íen tïáároRdsr dê vêrkóóp ven het íègi$tËrgsÈd ael plaatsvrnclen, -
BEKENDMAKING VEI KINGVOORWAARDEN
Van de veilingvonrwaarden zalten nrinste acht dagen voorafgaande aan de
verkoop:
-  nan de in nrt ikelSlf  l id 1 Rv bedoelde hetanghebbenden dnor mrj ,

noiaris, een exernplaar rv,arden toegezcndenl en: -------
- *eil *xÊínÍrlêêr v$0Í hel puhliêk l*n kfrnt$rs v*n rïij, noi.ari.q. tër inrËgÊ"--

i igge n,
aÍle* overeenkomslig arlikel 517 Rv,
VOLMACHï_
Van ioormÊlde volnracht blijkt uit ssn nan dszo akte to hechton*
o*clcrh andsê akte "'----
WOONPLAA,TSKEUUE
Terzake vnn de uitvoering van deze overesnkonrst, osk voor Íiscale-
gevoÍg*n, uurdt vÍosnplaats gekozen ten kantore vsn de beqraarder van *--
d*ze r*kte.--
De cornparante yerklaarde nàrïrÊns de r.,erkoper [ijrl ig van de inhourl v*n-----
dczo akte le hsbben kennis qenoíïÉn en daarnree in te sternmerr. --***-----.--
WAARVAN AKTE---_-
in rninuut is vcrlodon {o Heerlen op de dutum als in hct hoofd van dozc akts
rterneld.
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Dc cornpurantc is mij, notaris. bckcncj en dc idcntitcit van cr* n'iulÏ- akte---
betrakken cornparantelpartijen is door mij, notaris. aarr de hand van ds-*----
l'ue rvoor. gern* lrje e n rJaartne trestern rl * rlncu n'len te n vastges te I rJ _
De zakelijke inh$ud van de akte is duur nrij, notaris,, aan d}curnr;aranle-**--
opgegÈven en toegelicht, ruaÉrrna de.re vorklaarcíe op volledige 

",acrleeing.--vafl de akt* geen prijs te stell*n"
Dêze aklÊ is beperkt voolgelezen en onnriddelhik daarna ondertekend, eerst
cjoor dË cornparante en vervolgens door ntil. not*ris.-
Ch.A.ïh, J.  vnn der Linden, J.L"G, Fleur"rn,

PROCË$,VER$AÀL INZEÏ ËN AF$IAG ËXËCUÏIËVËILING

l-teden. nsgen febn:ari tweedr.:iaend vijftien,
verscheen vnor mr1,
mr. Jozef Lodewijk GerarduE Fleuren. notaris te Heerl*n;
mevrouuï chantal Agnes Theodora Josephina van der Linden, gebnren te ---
Galcsn op d rieëntwintlg s*ptember negentie'nhondrrd u*v6ntig, we rkaaanr "^
op het kantoor van n'li j. notaris, te Hserlen, Akerstraat 138, -*-*--*
te dozen handelen'Ce als schrlltelijk gevolmachtigde van:--*---*-
cle naartlloee vennnptschap S,,S* Hpng-H.:Y., gevestigd te Ulrecht Ër'!---*-.--
kantoorhoudende te 3521 BJ utrecht, croeselaan 1 ícorespc,nctentieadres:
aídeling bijzonder beheer Zakelijk, Fosibus 8466, 3503 Rt_ Utrecht),
heerna te nn*n'le*: "vorkoper".
Van d'r uc,lmaclrt blijkt ult êsn aart d* hiem* vennelrJe akte viàn
veilingvoor,arr;larden gehechte onderhanclse akte.
A, *XÊCUTORIALE VHRKOOP

De cornparante, hanclelen<l als verrneld. heefl rli j, rrotaris. uerzochl r:rn --
ovsr ie gËan lot executoriate verkoop_ hierna te Ílnerïen 'lglbËqg]. als---
hedseíd in artikel 3:2SB Burgerlijk \Aletbaelt. hierna te noenren: "8W". van
heï hr*rna te omschrijven registergoed en van de in artikel 3;?54 fiW ----
bcdoeldc rnsrcnde zakcn.
ilete verkcop heeft plaattgevonden op tlondordaE vijf feUruari
tweeriuizend vijflren om dertien rurr en dertig minutan rn hnlelVan rler----
Valk, Er:sschgl'rsg ? te Vughl.-

g. VËILINGVOORWA.ARUËN
Sij akie fip zssentwintig lanuaritweeduizend vijítien vonr rnij, nntnrin, -----
v*rleden ur*rden vastgesteld de,lecnryaarden, hierna te noemen;-
"Vqil.infl-v.".pgryaaf#,pn'', waafondsr de verkcop van het hlerna ïe-*--**----
cnrsclrrijven registergoerl en vàn de in artik*l 3;?S4 6\{ berloetde-*------
r.oerende eaken plaatsvindt.

c. oMscltRrJvtNc RËGÍSïËRG0ËD -**--
l-{et lrieruoor becl*elde regi5tqvg6s6 is ---*-*****-
S eíq.pen re S I nt"0e dê n*+,Sgj.
1. tlelr perceelakkfílëiild gelugerr te $irrt-O**delxó.de,'tA,:l'rtÈrr.rnr,

k a d e $ rra a I ggg$s È$lg $ i n bq#;*ff od e-_sgsÍÊ-P -eU ffi ngIS0S, 6 root - - *
vi eren de rt i g a ren ví1fe ntvri nti g ce ntíaren i --- ------
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2, cen porcccl akkarland g*l*gen tc Sint-Oodcnrr:de,'t Achtcrurn,

kadastraaI qe$CIS$lË_$inl$SdEnro$e, rSg!.eE nUnmsf 58&, Sroor ---
drie henlar*n, êen are en vijfenvi,trftig cenliaren,*

3. een perceet akkerlard gelegen te Sint-Oedenrorie, ' lAshterorn,

kadastra;rl qqneentq $int-Oedenrode, sectle P nurnmer 51S, groot "--
een hectare, drieênh,vintig aren en vijftien centiaren;

4. een t)Êreeêl àkkertánd gelegert tê Sint-Oèdenrode, 't Ashterorn,
kadastrasl q*mesnte Sint-Oedenrods. sectie P nummer 51fi, SroCIt --
drieënvijfl ig aren vijftig centiar*n ;

5. een perceel akkerland gelegen te Sint-Oedenrode. 't Ac.hteronr,
kàdástrêál q,g,,mÊerlte qjn,t-.RRt1gnfÍ?#"f.*.9Ëg$q._R$,Usxrnef..*j"ï_, groot ---
m*eeênvijft ig are n rrijfen tachtig ce nt iaren ; ------ ----

6. een wnning met verdere opstalNen, ondergrond en tuin, ntaande en ---
gelegen te S4$1 XO $ini-Oedenrsds.'t Achtersm 9, kadastraal*---
genlgqnte "Sin!:o-ÊdgnródÊ, EeqliÊ ,n,,nqnl]:Ë{*f?S, groot achl aren:----

7. een bedrijfswoning met verdere opstallen, ondergrond en luin,
siaand* en grl*gen te 5491 XF Sint.CIedenrode, 't Achterom 9A, *-
kadastraal qerïBsnte Sint:OgdenrodÉ. ssctre F nunnqr 5?$, 0root ---
drieënzeventrg{ aten veerl, g cenliaren, --

hierna te noemen: "registergoedo. ---------
GEEN GESCHIL
Aan cJe voorzienrngenrechler van de rechtkrfink rs $een rJcschtl ovar de --
veilingv0orwaarden, de wijze van verkoËp of ii ici of plilát$ van de veiling -
voorgelogd.
{cEEl,t} vERzoEK TOT ONDERHAHSSE EXECttTtË-
Duor de verkoper rrÍ c1e ltypolheekgev*r is geerr verzoek lot underhanrJse
uerkc<,.B ingediend bij de voorzienlngenrechiér van de rechti);rnk. ----------
INUET
l',taclat het aanwezige publiek door mij. notaris, cp de hccgte is gesteld ---
van de toepasselilkheid van de veilrngvooruvaarden en nadat het publrek-
de gelegenheid heeft gekreEen vragen te stellen. is overgegaan tot de ---
veiling hij inzel, met als resultaat dat vocr het registergoect een bedrag---
werd gehacJsn vaÍl:
vijf honderdtachtigd u iee nd euro i€ 5S0,CIS0,00 ) di:cr':-"---
d* heer L.eo Jan tlFnriMarkus, geboren te $int-Oedenroile op vier-------
december ne gentienhoncJerd eenenxesiig {houcl*r van lt*derlands **----
rijbeurijs nummer 4135932900), v.rnnende te 5491 XN Sint-Oedenród8,--*
Fastoor Smitsstraal I, Eelruwd,
hierna tg nogrncn: "ineuttcr".
Hnl aldus gedano bod wsrd donr do inaeiler bovostigd, waarvan blijkt uit
de aan clszÊ ailts gehedrte vnlmachl.---

G. AF$LAG*-*.
Vervolgens is overgegaan tot veiling van het registergoed bij afslag" met
ala resultnat dat het reglstergoed werd afgestasen op; -*-
zesfronderdvijftigdu ie*nd euru {€ fi 50.000"CICI} door: -*--
ds heeÍ BÈrnêrdu$ Cornelis lílariá dgllse$, geboren te SÍnt-oedenrode
or dortig aLrguslr.rs nngentienhonderd znsenvijÍtig {houder van --*-----------
f' jederlands rijbewijs numfller ri5652ï?702), wonende le 543ï XA Sint- --
Oodcnródc], Ollandso',rcg ï 17, ongehtrwd en niet gcrcgísLreerrJ ais--------
pÈxrtner,-*-
hrÊrna t* nnernan: "flfslffeÊr".
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.t-tct aldus gedane bocl lrrrd tioor de afslager bevcstigd, wailrvo$ blijkt urt
de aan dezo akle gehechle volnracht.--*
GUHNING.
Verkoper heeft op zes februaritweeduizend vijÍl ien veiklaard het----**--
r:egistergoed vssr het bod groot zeshsnde rd vijftig durzend euro
{€ 650.000,S0} te gunnen ran de afslager sn/of di*ï1$ nffdor tc ftoen:sn --
meestsr. Door de aánvààrdiÍlE door verkoper ván voorrneld trod is ds-*---
goederenrechtelijke overe*nkornsl v8n l*vering v,qn het íegistêrgced {o1-
startd gekotnen onder de opschorlende voonqaard* dat cl* afslager enlCIf
de door hem nader te noemen mee$ter aan al ziin/hun
bslê[inSsvêrplichtirrgen vsortvl,rejend€ uit dÉ vêil*ngr,,a:61"rÊràídÉn---------
he*ftlhebben voldaan.
oPGAVF VOLMAC HïGrVE R{S}-
De ineefier en afslager hsbben verkiaartJ te hebbt*n gehuden voor-*-------
zicàrzelÍ of een nog nader lÈ noemên mÊssler.
WOOF{FLAATSKEUEH
Terzake uan de uitvo*ring van dez* over*enknrnst, onk voor iiseale-*-"--
gevolEon, wordt uttronplaats gekozen ten kantore ven de be!'laarder van
deae akte.

WAARVAN PROC ES.VERBAAL..--.-
is opgomaaht on 'i,orhden te Hoorlon op do datunr als in hCIt hocfd van dozo
akte vermeld --*--..-*
De comparante i$ mij, nCIlàíis, bekend. De eak*lijk* inn'rud van het prCIce$- -
rrsrtiaal is aaR haar opgegevên €n tosgelicht,
De cornparante heeft verklaard op voll*dig* voorlezing van het proces---.---
verbaal geen prijs te stellen, vËn de inhourl van dit proces-verbaal le he[:ben
kennis gsnomên Én le zijn gÊvrèzen cp de gevr:igen die'*oeir de t)Èrtij{ên} bÍ
de Í:loc*s-verbanl-akte uit h*t proces-verbaa! voartvloeien. *--**-
Dit proces-verbaal is beperkt voorgeleeen en onrniddellijk daarna-
o*rlertekend, s*íst door de comp*rante *n veruolgens dilor mi;. notaris"----
Ch"A.Th.J, van der Linden, J,L.S, Fleuren.

AKïË VAN KWIJïINS NA VËILING

Heden, achtiien februarr tvvÍleduizsnd vijftien,
v*rsch**n vosr nïij,
mr. Jo:ef Lodewijk Gerardus Fleuren, notaris te Heerten:
mevrouur Anne Fleur Raaman, geboren to Delft op tt'laalf januari
neeentienhorrderd vijfentachtig. werkaántn ap h*t kantnnr vnn mij, nnlnris, l*
1-{eerlen, Akor:itraal 1 38, ---*---
rlie verklaarde [e handelen als schriítelijk gevolrnachtigde, rr,'elke volmacht is
galr*cht fifin na te rnelden akto "vaslstelling vei!*ngvoorwaarcj*n", $an:*--*-*-
de n*amlore vennoot$chap $N5 BaÊ.k. N.V," gevestÍgd t* Ulrecht en---'------
kantuorhcx.rclerlde te 3521 EJ Utt*cht, Crotrstlaan 1 (corresÍJ$ltderrïiuadrus:
afd*ling bijronder behoer trnkelijÍt, [sostbus S4CIS, 35S3 R[- Ulrecht),
hlerna te noernen: "de bank".
De cornparante uerklaarde: ---'--*--

J.
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- bri aktc opgomaakt op zesontrvintig januari twnpduizend uiitticJlijn aoo,
mij 'nctnris'devei| ingvconrynardenvastg*sleld;

- rlir vijf fehn:nri tweerJtrizcnrl vijftien heeft rle openbare verknop--*-
pi;r a tsgevo rrd en ; --**---*

* oir negen februari tweeduirend vljftien is ven voormelder openbars*----."-*
vsrkoo$] esn proce$-verbaafvan v*iiing en gunning opgenraakt d*or nij,
n0ïàri$.

Door de bank werd in het openbaar verkocht. hÊt íegistsrgo*r!:-*----
S"p.$ e sn Í"e-$! q 1{ e { en ro:*e;
1, een perceel akkerland gelegen te $ínt-Oedenrode. 't A,;htefonn,

kêdáËtrààl o_È*mpË{rl$ Sif'l:qÈ,$.-qnrq#e,-gg"o"-t.!Ë, ff".,n,UfnqFÍ SQg, grooi --
vi eren d e rti g a ren vi jfe ntwi ntig ce ntiaren, ----:-*--

?. een perceeI akkeriand gelegen te $int-Oedenrode,'tAf,hterom,
kadastraaI gq{t- e$ie. $-irrl-OpqJenrocle,. sectq F -nurnrner.5Qg, grcxtt --
drie hectaren, een arÈ en vijfenvijftig centiaren;---

3. een perceelalrker{and gelegen te $int0edenrode. 'l A,thter,}rfl,
kacjastraal qem*ente Sint-Oedenrode, *ectie P nummer 510, groot.--
een hectare. drioóntwintig nren en vljftien centiaren;

4, een perceet ahherland r4elegen te $int-Sndenrode. 'tÀ,;literorl,

kadastraal qemeente $int-Oedenrorie. sectre P nunrmer 516, groot--
drieónvijftig aron vijftig contiaren ;

5, eerr perr:eef ahherïand gelegen te Sint-Oeclenrnde, 't,A*hl*rorn,

kadastraal qemêÊnle .Sint-OÈdenrode, sectiÊ P nummêr 51I, groot --
tvrreeón vdftig aren vijíen tachtig co ntiare n ; *-**------

6. een waning met verdere opstallen, ondergrond en tuin, staande en ---
gelegen te 5491 XO Sint-Oedsnred€, ' t  AchtersÍn 9, kada*lraa|**---
0efieÊn!,R-$!ql;gede!Íq{jÊ* S"*AliS-Il'ïtl,m{I}pr q"*5.. gr",oot acht aren.----

ï. een bedrijfswoning rnet verdcre apstnllen, crndergronel en tuin.
staande en gelegen tÊ 5491 XD $int-Oedenrode. 't Achterom 94, --
kàdà$trdêl osm,qHl}ïS,SirtL-,PsdqFf,p,,#q,.sec{iR,F nFqrqË,f SES, Sri}$t ---
rJrieënzeventig aren veertig centiaren. --

$hikens gemeld proces-verbaalvan veiling en gunning werd drt regi*tergoed
verkocht vilor ssn kuupsorn gruut
reshonde rd vijttigduizend eu ro {€ 650.000,00} "--'--"------
aan. ----------

de t}êêr flarnárdue Ccrnêlis Maria:!glsËg, gÊb*rÊn ie Sint-Oedenru:de op
dertlg aurgustus negentienhonderd zesenvijftig {hou,Jer'rran Nederlands-*----
rilbelvijs í]uíïlner4565?72?0t), rvonenrle te 5491 XA $int-CI*derrrode, ---""--
Ol landsewcg 117. ongchuwd cn r int  gcrcsistrccrrJ als partncr,  --------  --------
lri*rna te noeínon: "do voilingkopÊr", op grand lvaarvsn aan ds
v*rlingkoper, ls nvergedr;lgen onder clc opschartenrls voonuaarde en
verrjere r*gel* als irt dg veilingl.oor*àÊrd*n vocraien, ltraarunder de----*---
bepaling, dat van dÊ bÈlaling van do koopsom uit een notariêle kwijtingsakte
dient te bl i jk*n,***-
Kl/IJITANTlF
Ondergstekendè, notáris, vêrkláárt dêt dË ueilingknper sp zèvÈntiÊn februari
tweeduizend vijftien de verschuldigde koopscrn heefl voldaan door storting--
op een derdenrekening ten kantore van l-iendrÍks & Fleurer Zuyd notarissen
tc l-' lccrlcn.
De cornparante uerklaarrje narnens de bank dàt dÈ veilingkoper alle---------
verplichtingen ingevolge cÍe veiIngvnnnn'aardan is nagekonren, lvanrdoor rie
in aillkel S lid '1 juncto prtikel 17 lid 1 van cÍs Algemerre Veilinguaorwaarden -
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bcrÍongcn opschorlcndc voorwaardc rn ucrvulling ,s gcgaan, ao i"',1*ri^g kon
wordsn vollooid doordat de akten valbaar aijn geworden voor inschrijviíg in-
de openbarn registers.
De uornparante, te dezen hantjelende als schriÍtelijk gevolnrachtigtJe van cie
verilingkoper, vurklaarde vosr zover nodig deze levering voor sn namens -."--
laatstg enoemde te aanvaarde n
\TOLMASHïEN ..-----__
Van gemelde votrnacht door de veilingkoper blijkt il it een onderlrandse akte-
van volmacht, welke is gehecht aan \ÍnsrnlÉlde ilroces-v*rbaal nkte van*-"--
vei l ing en gunning.
\.r'an n*t hes{aan van de aan de ÊoÍ}pàfántÊ gegs\iên vgirn*chten is rni.1, ----
notaris, gensegzaarn Eebleken"
Oe comparante yerklaarde tildig van de rnhoud yan deze akte te hebben --"--
kenrris gpflomen en qJaanrre* in te sterflrnen.--*-------
AAHGIFÏE OVER NRACHÏS EELASïIHG/B ERO EP OP VRIJ SïËLLING ..,
De comparante, handeíend els gemeld, v+rklaafi netrn€n$ de veilingkopet----
d*t d* grondslag vcor de heffing vên ÊïerfirËchtsbelasting :ueshorrdercJ -*-.--
zevenenvijftig duizend achthonderd euro (€ 657,800,00) bedraagt,
Irr cli[ bedrag is begrepen, de kccpsonr v*rhoogcl nret het meerrJere aan-**"--
notarts- en kadasterkoslen die koper heefi voldaan aangezien het hier een:
vnilinq botrsft,',volke nroeÍkcsten {in vergelijkinE met een ond*rhandse-------
v*rknoplhij deae aklo {afgerond} tlorÍraEen t*reeduirsnrl eLrrc, i€ Z.flt}f"},0tt},-
alsmede de da{lr de veilingkoper verschuldigde inzetpremie ad vijf cJuiren$--
achthonderql eurc {€ 5.800,00i.
l"{et aandeel in de tot het verkochte behorende geboulr*n {waníngen met*--
onclergrond err verdÈrs ilp$lallÊn) l:edraagt tl,,reeêrreeslig procent viirr tJg...--
hiervr:or vermelde grondslag vsor de heffing, of te lvel vierhoncj*rcJ réveít----
durfeend achthonclerd euro {€ 40?.800,00}
De verschuldigde overdrachtsbelasting hierover bedraagt turee prccent-----
{2'?i), zr.lnde êÉn tiedrag ván àcht duizend eenhonderd re*envijfirg êuro------
t€ {},Í5E,S0l
Voor lvat belreft de verkrijging va n de tnt het verhoehte hehorende -
(akkerlgrcnden l,erklaarl de uornparan{e nárilens de veilingkop{rr *sír -------
beroep te dcen op de vriistelling als b*doeld in arlikel 15 lrd 1 tett*r q. van de
Wet op belastingen van rechtsverkeer. --------
WOOHFI-AATSKHUZE
ïerzake van de uituoering van deze overeenkomst, ook voor fiscale
qlevolS;en, wordt woonplaats gekoaen ten kantore van de bervaarder van -*-*-
doze akto.*-
WAAR\IAN AKTE-.-.*-
tn n:inuul i* verlod*n iê l-{sÊíisn op de dftttm als in het hr:ofrj van dÊeÊ akt*
vermeld.
De cornparante is mij, notaris, bekend {rn de identitÈit van de brl cleze aht6---
betr*kken comparantelpartijen is dcor mii, notaris, aan de lrand van de***-
iriervoor genrelcle e n <jaarloe besterr d e dor:u rnel'r te n ua stgeste I cl
De rakolijhe inhoud van de ákte is door mij. notári$, ásr'rt dÉ L.ompàtrÊntê------
opsegeven en toeEe|icht. waarna zij verklaerde op volledige voodezing ven -
rJe akte geen prrls te etellen,
Dazo akte is bcpcrkl vonrgol*znn on onmiddollijk daarna onclnrtckund, ecrst
cJoor de eornparanle en vervotgens door rnij. notaris, cm'-
clertien uur Ên'llfenvijÍtlg
f f i tni l lgn"
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A.F. Raanron, J.L.Ë. FleLrren. 
-  15'

\r'CItJË AFSCHfiIFT:
w.g"  J "L .G.  F leuren
onderg*ltekonde, mr. JozeÍ Lodewijk Gerarclus Fleuren. notaris to Hnerlen.
vsrfcl*art d*t op de nnrosrende raul< lvnarop de ver,rrssnrding in clit stuk
betrekking heeft, geen aanwijzing of voorlopige aanwrjzing uan toepassing is
ín de zin van de Wet yoorkeursfêcht gerneenten.
w,g. J tr- .G. Flarren
ondergetekende, rnr. Jozef lodewijk Gerardus Fleuren, nataris ïe l-ieerlen.
verklaart dat dit sfsshrifl inl"roudelijk een vnlletÍig en juiste v**ergave is van
de inhoud van het s:luk waarvan het een afschrift is-
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