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Beurs Notaris
VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN

Heden, achtentwintig juli tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Adriaan Romijn,
notaris te Rotterdam:
mevrouw Maria Petronella van der Kemp, geboren te Schiedam op tien juli
negentienhonderdvijfenzestig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende
Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam, te dezen handelend onder de verantwoordelijkheid van
mij, notaris, en als schriftelijk gevolmachtigde van:
Enzovoorts.
VOLMACHT
Voormelde volmacht zal aan deze akte worden gehecht.
De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard:
I.

VERKLARINGEN VOORAF

DOEL VAN DE AKTE
Het doel van deze akte is namens verkoper de voorwaarden vast te stellen waaronder de
executoriale verkoop van het hierna omschreven registergoed (inclusief de roerende zaken
als bedoeld in artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek) plaatsvindt op grond van artikel 3:268
Burgerlijk Wetboek.
DATUM EN PLAATS VEILING
Deze executoriale verkoop vindt plaats op woensdag twee september tweeduizend twintig
om circa dertien uur dertig minuten ten kantore van het Vendu Rotterdam aan de Kipstraat
54 te Rotterdam voor mij, notaris of eventueel voor een van de andere notarissen
verbonden aan het kantoor van mij, notaris, evenals hun waarnemers, behalve in het geval
van onderhandse executie als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
Deze voorwaarden worden geplaatst op www.veilingbiljet.nl en www.openbareverkoop.nl,
hierna te noemen: ‘de website’.
REGISTERGOED
Het bedoelde registergoed is:
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste
verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Boerhaavelaan 55 B, 3112 LC Schiedam,
kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie I, complexaanduiding 4856,
appartementsindex 2;
uitmakende het één/derde aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met
toebehoren plaatselijk bekend als Boerhaavelaan 55a, b en c te Schiedam, ten tijde van de
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splitsing kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie I, nummer 3188, groot één are
twintig centiare,
met inbegrip van de roerende zaken als bedoeld in artikel 254 boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek,
hierna te noemen: ‘het registergoed’.
DE EIGENAAR/SCHULDENAAR
De eigenaar van het registergoed is:
Enzovoorts;
hierna te noemen: ‘de eigenaar’ en/of ‘de schuldenaar’.
De eigenaar is ook de schuldenaar.
BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID
Het registergoed is door de eigenaar verkregen door enzovoorts.
HYPOTHEEK/PANDRECHT
Op het registergoed is ten behoeve van verkoper:
een recht van eerste hypotheek gevestigd, hierna te noemen: ‘het hypotheekrecht’, met een
inschrijfbedrag groot enzovoorts;
deze akte hierna te noemen: ‘de hypotheekakte’.
In genoemde akte is een pandrecht gevestigd, hierna te noemen: ‘het pandrecht’.
Het hypotheek- en pandrecht strekken tot meerdere zekerheid voor de terugbetaling van
alles wat de schuldenaar op welke grond ook schuldig is, zal zijn of worden aan verkoper
volgens de administratie van verkoper en tot de in de hypotheekakte vermelde hoofdsom,
met rente en kosten.
Op het hypotheekrecht zijn van toepassing de bepalingen van de hypotheekakte en de
daarin van toepassing verklaarde Algemene (Hypotheek)Voorwaarden.
Enzovoorts.
SCHULD
Het bestaan en de omvang van de schuld van de schuldenaar aan verkoper blijkt uit de
administratie van verkoper.
RECHT TOT OPENBARE VERKOOP/OPEISBAARHEID
De door het hypotheekrecht gedekte vordering is direct opeisbaar geworden door
nalatigheid van de schuldenaar in de terugbetaling van het aan verkoper verschuldigde,
ondanks de nodige aanmaningen van verkoper.
VERZUIM
Op grond van het hiervoor vermelde is de schuldenaar in verzuim met de voldoening van
hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt en is verkoper als gevolg daarvan
bevoegd gebruik te maken van zijn rechten als eerste respectievelijk tweede
hypotheekhouder en als eerste respectievelijk tweede pandhouder. Verkoper kan daarom
onder meer gebruikmaken van zijn recht tot executoriale verkoop op grond van artikel 3:268
Burgerlijk Wetboek zoals omschreven in de hypotheekakte.
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AANZEGGING
Deze executoriale verkoop is op grond van het bepaalde in artikel 544 Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering tijdig aangezegd aan:
-

de eigenaar/schuldenaar;

-

de andere hypotheekhouders en/of beslagleggers;

-

(op basis van artikel 549 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) de (onder)huurder
van de woning, tegen wie het huurbeding kan worden ingeroepen.

II.

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN

Op deze executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017, voor zover deze voorwaarden in deze akte niet worden gewijzigd of
aangevuld. Deze Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 zijn vastgesteld bij
akte op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te
's-Hertogenbosch. Een afschrift daarvan is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het
kadaster en de openbare registersop dezelfde dag in register Hypotheken 4 in deel 69567
nummer 129.
Deze Algemene Veilingvoorwaarden worden hierna ook genoemd: ‘AVVE’.
Door het uitbrengen van een bod aanvaardt de bieder/koper de rechten en verplichtingen
die voor hem uit de AVVE en de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden voortvloeien.
III.

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

De navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gesplitst in:
A.

Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een openbare executoriale verkoop (dus als
de hiervoor vermelde openbare veiling doorgaat); en

B.

Bijzondere verkoopvoorwaarden in geval van een onderhandse verkoop op grond van
artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, op verzoek van de verkoper, hypotheekgever of
de executoriaal beslaglegger.

A.

Openbare executoriale verkoop
In afwijking van en in aanvulling op de AVVE zijn op deze openbare executoriale verkoop
van toepassing de volgende bijzondere veilingvoorwaarden:

1.

Wijze van veilen
De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag bij
afmijning.

2.

Inzet en afslag
a.

Biedingen vinden plaats op de wijze zoals door de veilingmeester voorafgaand aan
de biedingen kenbaar zal worden gemaakt.

3.

b.

Het hoogste bod is het afmijnbedrag, voor zover dit hoger is dan de inzetsom.

c.

Wordt niet afgemijnd, dan geldt de inzetsom als hoogste bod.

Gunning bij afkoelingsperiode
Als ná de veiling, maar voordat verkoper tot gunning is overgegaan, een
afkoelingsperiode wordt uitgesproken als bedoeld in artikel 63a en 313
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Faillissementswet, dan vindt – als verkoper tot gunning overgaat – de gunning plaats
onder de opschortende voorwaarde van het eindigen van de afkoelingsperiode. Als niet
is gegund onder deze opschortende voorwaarde, wordt de bieder/koper gedurende de
afkoelingsperiode gehouden aan zijn bod.
4.

Inzetpremie
De inzetpremie bedoeld in artikel 7 AVVE bedraagt één procent (1%) van de inzetsom.
De inzetpremie wordt uitsluitend aan de inzetter uitbetaald.
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 sub b AVVE en overeenkomstig artikel
524a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is de inzetpremie voor rekening van
verkoper.

5.

Waarborgsom
Naast de in artikel 12 lid 1 AVVE bedoelde waarborgsom moet de koper aan
verschuldigde kosten van de veiling en de overdrachtsbelasting een voorschot van vijf
procent (5%) van de koopprijs betalen uiterlijk vijf (5) werkdagen na de dag waarop de
Afslag plaatsvindt.

6.

Verzuimrente
Koper moet in afwijking van het hiervoor onder 8.1 bepaalde, wel rente betalen over
het verschuldigde bedrag vanaf het moment dat enige in de AVVE en deze akte
vermelde betalingstermijn wordt overschreden en koper daardoor in verzuim is. De
verschuldigde rente is gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met twee procentpunt.

7.

Omzet- en overdrachtsbelasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

8.

Eigenaarslasten
Ter informatie: volgens opgave van de desbetreffende instanties bedragen de
eigenaarslasten voor het registergoed per vandaag:
-

onroerendezaakbelasting: éénhonderdtwintig euro en twaalf cent (€ 120,12);

-

rioolheffing: tweehonderdvijfenvijftig euro (€ 255,00);

-

waterschapslasten: zevenentwintig euro en negenenveertig cent (€ 27,49).

Deze eigenaarslasten worden niet verrekend, met uitzondering van het eventueel onder
9 van deze voorwaarden bepaalde.
9.

Achterstallige lasten, explootkosten en veilingkosten
1.

De volgende verschuldigde eigenaarslasten voor het registergoed zijn nog niet
betaald en komen met de lopende termijnen tot de datum van betaling voor
rekening van koper:
-

de preferente kosten ter zake de waterschapslasten zijn voor rekening van
koper, te weten driehonderdzesendertig euro en zevenenvijftig cent
(€ 336,57).

Eventuele overige achterstallige en lopende eigenaarslasten komen niet voor
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rekening van koper.
2a. In afwijking van artikel 9 lid 1 AVVE komen de volgende kosten en heffingen voor
rekening van koper:
-

de overdrachtsbelasting;

-

het honorarium van de notaris;

-

het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;

-

de kosten van ontruiming;

-

de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk is.

Aan de koper wordt voorafgaand aan de veiling naar beste weten een indicatie
gegeven van de maximale hoogte van de kosten en heffingen die aan hem in
rekening worden gebracht.
2b. Voor het moment van betaling van (een voorschot op) deze kosten wordt verwezen
naar het bepaalde onder 5 van deze voorwaarden.
3.

De kosten die niet voor rekening van de koper zijn, worden uit de koopprijs
voldaan.

10. Bestemming
Wat betreft de bestemming en het toegestaan gebruik van het registergoed wordt
verwezen naar de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), gebruiksdoel:
woonfunctie.
Het toegestaan gebruik volgens het splitsingsreglement is: woonhuis.
Er is geen ballotageregeling van toepassing.
Het registergoed is, voor zover verkoper bekend, nu in gebruik als woonappartement.
11. Gebruik bij de eigenaar?
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar.
Blijkens opgave van de gemeente waar het registergoed is gelegen, staan er op
negentien maart tweeduizend twintig andere personen als bewoner ingeschreven op
het adres van het registergoed dan de eigenaar.
12. Gebruik bij derden?
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 24 lid 1 AVVE is de gebruikstoestand van het
registergoed, voorzover bij de Verkoper thans bekend, de volgende:
1.

Volgens opgaaf van de gemeente staan naast de eigenaar op het adres van het
registergoed andere personen ingeschreven als bewoner.
Het is niet bekend op welke grond deze personen staan ingeschreven op het adres
van het registergoed.

2.

De hypotheekakte op grond waarvan deze veiling bij executie plaatsvindt, bevat
het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
De verkoper roept voorafgaand aan de veiling het huurbeding in, tenzij:
-

er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of

-

het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan
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verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend.
Via de website en voorafgaand aan de veiling maakt verkoper bekend of:
-

hij het huurbeding heeft ingeroepen met opgave van de door de
voorzieningenrechter vastgestelde termijn overeenkomstig artikel 3:264 lid 6
Burgerlijk Wetboek waarbinnen geen ontruiming van het registergoed mag
plaatsvinden;

-

alsnog sprake is van (een) wettelijk gegronde reden(en) het huurbeding niet in
te roepen;

-

het verzoek als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek is afgewezen,
in welk geval het registergoed wordt geleverd onder gestanddoening van de
huurovereenkomst;

-

de procedure tot het verkrijgen van het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5
Burgerlijk Wetboek nog aanhangig is, in welk geval het hiervoor onder 3
beschreven recht van beraad wordt verlengd tot drie dagen nadat de notaris
in kennis is gesteld van de gegeven beschikking. Indien het verlof niet wordt
verleend, zal niet worden gegund; dan wel

-

het huurbeding niet kan worden ingeroepen omdat de woonruimte ten tijde
van de vestiging van de hypotheek reeds was verhuurd en de nieuwe
verhuring niet op ongewone, voor de hypotheekhouder meer bezwarende
wijze heeft plaatsgevonden.

3.

In dit artikel wordt voor zover van toepassing onder huur tevens pacht en
huurkoop verstaan en wordt onder huurovereenkomst tevens verstaan een
andersoortige overeenkomst op grond waarvan een ander dan de eigenaar van het
registergoed het gebruik heeft van het registergoed.

4.

Indien het registergoed ten tijde van de levering in gebruik is en niet vrij van
gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het
registergoed te bewerkstelligen.

5.

Indien het registergoed is verhuurd, gaan de rechten en plichten uit de huur op de
koper over voor zover de wet dit voorschrijft.

6.

Voor wat betreft elke, ten tijde van de levering, ter zake het registergoed van
kracht zijnde huurovereenkomst:
-

komt het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de
huurovereenkomst beslag is gelegd voor rekening van de koper;

-

voor zover de huurder verplicht is een waarborgsom te storten of een
bankgarantie te doen stellen, staat de verkoper er niet voor in dat de huurder
een waarborgsom heeft gestort of een bankgarantie heeft doen stellen;

-

kan de koper jegens de verkoper alleen aanspraak maken op afgifte van een in
opdracht van de huurder gestelde originele bankgarantie, als de betreffende
originele bankgarantie in het bezit is van de verkoper;
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-

heeft de koper overigens ter zake een:
-

door de huurder gestorte waarborgsom;

-

in weerwil van een verplichting ter zake niet door de huurder gestorte
waarborgsom;

-

in opdracht van de huurder gestelde bankgarantie; en/of

-

in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van de huurder
gestelde bankgarantie,

geen aanspraak jegens de verkoper;
-

heeft de koper geen aanspraak jegens de verkoper op grond van het feit dat
de huurder tot het moment van levering van het registergoed servicekosten
en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan;

-

wordt een huurtermijn, die betrekking heeft op de betaalperiode van de
huurovereenkomst waarin levering valt, uitsluitend tussen de verkoper en de
koper op en per de datum van levering verrekend voor zover de verkoper de
betreffende huurtermijn heeft ontvangen.

7.

Verkoper doet hierbij een beroep op de nietigheid van huur, pacht- of andere
gebruiksrechten en van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor
zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van
verkoper.

13. Overige informatie betreffende het registergoed
Milieu
Het is verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische
en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is verkoper verder niet bekend of zich in het
registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet
bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid
schadelijke materialen bevinden.
De gemeente Schiedam, Team Vergunningen en Handhaving, heeft schriftelijk
meegedeeld:
Bodemonderzoek
Uit het gemeentelijk bodemarchief blijkt dat op bovenstaand adres geen
bodemonderzoek is uitgevoerd.
In 2016 is het openbaar gebied onderzocht vanwege de geplande
rioleringswerkzaamheden. Uit dit onderzoek blijkt dat de bodem onder de weg licht
verontreinigd is. De bodemkwaliteit komt overeen met de verwachte kwaliteit zoals deze
is vastgelegd onze bodemkwaliteitskaart.
Bodemkwaliteitskaart
Op basis van onze bodemkwaliteitskaart blijkt dat de locatie in een gebied ligt dat
gemiddeld licht tot matig verontreinigd is met zware metalen en/of PAK (teerachtige
stoffen). Deze mate van bodemverontreiniging levert geen gevaar op voor
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volksgezondheid en milieu maar kan bij herinrichting wel beperkingen met zich
meebrengen. De oorzaak van de aanwezige verhoogde gehaltes is een jarenlang
menselijk gebruik waardoor de grond vaak is bijgemengd met onder andere (bouw)puin,
huishoudelijk afval en/of verbrandingsresten. Dergelijke verhoogde achtergrondgehaltes
zijn niet ongewoon en komen voor in vrijwel alle oude stedelijke wijken in Nederland. Het
verontreinigingsbeeld kan plaatselijk sterk variëren.
Ondergrondse olieopslagtank
Uit het gemeentelijk tankarchief (betreft alleen particuliere HBO-tanks) van Gemeente
Schiedam is gebleken dat op de locatie geen tank is geregistreerd.
Bodembedreigende activiteiten
Voor zover bekend hebben er op het de locatie geen (bedrijfs)activiteiten
plaatsgevonden die de bodemkwaliteit hebben beïnvloed.
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB)
Op grond van de Wet bodembescherming zijn er geen beperkingen geregistreerd in het
kadaster.
Volgens een bericht van het DCMR Milieudienst Rijnmond met datum dertien maart
tweeduizend twintig, is er informatie beschikbaar over bodemverontreiniging en
ondergrondse tanks met betrekking tot (de omgeving van) het registergoed. Dit bericht
is op internet gepubliceerd.
Voor zover aan verkoper bekend, is in het registergoed geen ondergrondse tank voor
het opslaan van vloeistoffen aanwezig.
Funderingsinformatie
Volgens een bericht van de gemeente Schiedam, met datum drieëntwintig juni
tweeduizend twintig, zijn er bij het Servicepunt Woningverbetering geen
funderingsprobleem bekend.
Aanschrijvingen
Blijkens informatie van het kadaster is gebleken dat er geen aanschrijvingen bekend zijn.
Particuliere Woningverbetering
Volgens een bericht van de gemeente Schiedam met datum drieëntwintig juni
tweeduizend twintig, zijn er bij het ServicePunt Woningverbetering geen gegevens
bekend met betrekking tot Particuliere Woningverbetering.
14. Garanties verkoper
Verkoper staat op dit moment in voor de afwezigheid van:
-

gemeentelijke aanschrijvingen met betrekking tot het registergoed;

-

inschrijvingen in de openbare registers met betrekking tot:
1.

rijksmonument in de zin van de Erfgoedwet;

2.

beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in artikel 9.1
lid 1 onder a Erfgoedwet;

3.

door de gemeente of provincie verklaard beschermd monument.
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Verkoper staat niet in voor de bouwkundige staat van het registergoed.
Door verkoper worden geen garanties verleend, noch voor de materiële conformiteit
van het registergoed, noch voor de juridische conformiteit van het registergoed. Het
door koper voorgenomen gebruik komt voor rekening en risico van koper.
15. Aan het registergoed verbonden rechten en verplichtingen; verwijzing naar eerdere
akten
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar een akte van verkoop en koop, op
zesentwintig juni negentienhonderddertig, verleden voor J. de Knegt, notaris te
Rotterdam, bij afschrift overgeschreven ten Hypotheekkantore te Rotterdam op drie juli
negentienhonderddertig in register Hypotheken 4, deel 2244 nummer 58, waarin
woordelijk staat vermeld:
"Ten eerste: Op het terrein zal, behalve een gewone brood- koek- en banketbakkerij,
nimmer een inrichting zijn, waarvoor met het oog op gevaar, schade of hinder krachtens
voorschrift van wet of verordening vergunning vereischt wordt.
Ten tweede: Het terrein mag alleen bebouwd worden met vier huizen, elk bevattende
een benedenwoning en twee bovenwoningen, in drie of vier lagen.
Het terrein moet, behoudens wederopbouwingen, binnen behoorlijken tijd tot stand
gebracht, steeds bebouwd blijven als in het eerste lid van dit nummer is voorgeschreven.
De eerste bouw, evenals elke bouw in het vervolg, moet ten genoegen zijn van
Burgemeester en Wethouders en de plannen moeten door dat College vooraf zijn
goedgekeurd.
De gemeenteraad kan van ieder der in dit nummer gestelde voorschriften voorwaardelijk
ontheffing verlenen.
De bouw moet voltooid zijn en daarvan aan Burgemeester en Wethouders kennis
gegeven voor den eersten October negentienhonderd dertig.
In bijzondere gevallen kan door Burgemeester en Wethouders verlenging van dezen
termijn worden toegestaan.
Ten derde: Voordat met bouwen wordt aangevangen of bouwmaterialen worden
aangevoerd, moet het terrein van den omliggenden grond worden afgescheiden door
een schutting ten genoegen van den Directeur van Gemeentewerken.
Ten vierde: De kooper of zijne rechtverkrijgenden zullen ten genoegen van Burgemeester
en Wethouders het aan de openbare straat onbebouwd blijvend gedeelte van het terrein
daarvan afscheiden door een muur of ijzeren hek op steenen voet en zoodanige
afscheiding te allen tijde in goeden staat onderhouden.
Burgemeester en Wethouders kunnen voorschriften stellen ten aanzien van de
gemeenschappelijke afscheiding met belendende terreinen, onverschillig of deze
terreinen nu of later eigendom zijn van de gemeente of van derden.
Voorzover een sloot in het verkochte terrein is begrepen zal deze mogen worden
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gedempt, mits op de erfscheiding een beschoeiing wordt geplaatst ten genoegen van
den directeur van Gemeentewerken.
De Gemeente draagt in geen geval bij in de kosten van aanleg, onder of instandhouding
van eenige afscheiding als in dit nummer bedoeld.
Ten vijfde: Bij overtreding of niet nakoming van de voorwaarden der koopovereenkomst
zal de koper voor iedere maand gedurende welke de verboden toestand duurt, eene
boete verbeuren van duizend gulden ten bate der gemeentekas en te betalen binnen
veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders,
met dien verstande, dat nimmer eenige uitdrukkelijke ingebrekestelling wordt vereischt;
deze aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de eigenaar minstens eene maand
tevoren per aangeteekenden brief op den verboden toestand is opmerkzaam gemaakt
en zal achterwege blijven indien de verboden toestand in dien tijd ten genoegen van
Burgemeester en Wethouders is opgeheven.
Onverschillig of het onder het laatste lid van dit nummer bepaalde al dan niet is
nagekomen, zullen de onder ten eerste tot en met ten vierde op de koper gelegde
verplichtingen op alle volgende eigenaren toepasselijk zijn en wel zoodanig, dat elke
opvolgende eigenaar door wien een of meer dezer bepalingen is overtreden of niet is
nagekomen, ingeval er termen zijn tot toepassing der bepaalde boete, hoofdelijk met
zijn opvolgers in den eigendom tot betaling dier boete aansprakelijk is.
Bij elke verdere overdracht van het verkochte moeten in elke akte van overdracht de
onder ten eerste tot en met ten vierde gestelde voorwaarden en bepalingen, alsmede die
van dit nummer worden opgenomen, op straffe eener boete van tien duizend gulden
door de overdragende partij, die dit verzuimt en ingeval meerdere personen als
overdragende partij optreden door hen als hoofdelijke debiteuren verschuldigd ten bate
van de gemeentekas en te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende
aanmaning van Burgemeester en Wethouders, met dien verstande, dat nimmer eenige
uitdrukkelijke ingebrekestelling wordt vereischt; deze aanmaning wordt niet verzonden,
dan nadat de overdragende partij minstens eene maand tevoren per aangeteekenden
brief op dit verzuim is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven, indien het
verzuim in dien tijd ten genoegen van Burgemeester en Wethouders is opgeheven."
16. Uitoefening van het recht van parate executie
Verkoper oefent bij deze koop zijn rechten uit als hypotheekhouder. In dit kader moet
verkoper rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar, ook als
daardoor de koop en/of de levering op grond van de executoriale verkoop uiteindelijk
niet plaatsvindt. Koper kan verkoper hiervoor niet aansprakelijk stellen.
17. Voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling. Het bieden tijdens de Veiling kan
ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
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In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.

Openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in
begrip 27 van de AVVE, via welke website een Bod via internet kan worden
uitgebracht.

2.

NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente
Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098,
rechthebbende van Openbareverkoop.nl.

3.

Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op Openbareverkoop.nl.

4.

Registratienotaris:
een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het
geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in
ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het
opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de
registratieverklaring.

5.

Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een
natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer
via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van
diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.

6.

Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig
voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het
Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.

7.

Internetborg:
een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding.
De hoogte van de Internetborg bedraagt een procent (1%) van de biedlimiet zoals
bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per
registergoed, en geldt als een afdoende “gegoedheid” in de zin van artikel 14 van
de AVVE.

Aanvulling voorwaarden:
1.

In aanvulling op de AVVE kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet
worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een Bod via
internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door
NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de
Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.

2.

Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste
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Bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt
als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de Veiling te betalen
waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de
waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het
doen van een Bod voortvloeien is nagekomen.
3.

In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet,
ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of
het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere
gevallen van discussie beslist de Notaris.

4.

Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar
hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige
toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de
snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze
verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.

5.

Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en
de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet
biedingen kunnen worden uitgebracht.

6.

In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de Afmijning door de Deelnemer
elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.

7.

Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag
wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.

8.

Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod
via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke
rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.

9.

De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via
internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris
telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer
dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de
Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele
voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig
moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt
geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer
niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.

10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft
uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft
geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die
Deelnemer vóór de Gunning:
-

naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn
tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
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-

de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.

Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing
(acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden
is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of
personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer,
komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de
betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens
één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of
personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de
verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door
hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de
Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de
koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan
hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de
Notariële verklaring van betaling te blijken.
12. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV
omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door
hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in
lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik
van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder
afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling
en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a.

te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en

b.

in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n)
waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.

De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van
Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig
acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn
verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder
een Bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn
gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze
Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde
rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde
waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de
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Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt
(onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de Notaris
geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel
van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in
aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van
het woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en
gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de
zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt
afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het
scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris
zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE laatste zin.
18. Splitsing in appartementsrechten
1.

Het gebouw, met bijbehorende grond en toebehoren waarvan het verkochte deel
uitmaakt, is gesplitst in appartementsrechten in de zin van artikel 106 Boek 5 van
het Burgerlijk Wetboek bij akte op eenentwintig juni
negentienhonderddrieënzeventig verleden voor A.J.J.M. van Iersel, notaris te
Utrecht, bij afschrift overgeschreven ten Hypotheekkantore te Rotterdam op
vijfentwintig juni negentienhonderddrieënzeventig in register Hypotheken 4, deel
4444 nummer 78.

2.

In de splitsingsakte wordt verwezen naar het model-reglement van splitsing in
appartementsrechten, vastgesteld bij akte op tweeëntwintig februari
negentienhonderd drieënzeventig verleden voor mr. J. Schrijner, notaris te
Rotterdam, bij afschrift overgeschreven ten Hypotheekkantore te Rotterdam, een
maart negentienhonderd drieënzeventig in register 4, deel 4397 nummer 82.

19. Vereniging van eigenaars
Voor zover bekend is de vereniging van eigenaars niet actief.
De koper is als eigenaar van het appartementsrecht van rechtswege lid van de
vereniging van eigenaars genaamd: "Vereniging van Eigenaars van Flatgebouw
Boerhavelaan 55 a tot en met c en gevestigd te Schiedam.
20. Energielabel
De opdrachtgever beschikt niet over een energielabel dan wel een gelijkwaardig
document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee
volledig bekend en vrijwaart Verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake.
B.

Onderhandse executoriale verkoop voor de openbare veiling
Voor de onderhandse executoriale verkoop is het volgende in het bijzonder van
toepassing:
1.

Voorwaarden onderhandse executoriale verkoop
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Bij een onderhandse executoriale verkoop overeenkomstig artikel 3:268 lid 2
Burgerlijk Wetboek door verkoper, de eigenaar of de executoriaal beslaglegger, zijn
op die koop de voorwaarden van de AVVE en alle onder III opgenomen bijzondere
veilingvoorwaarden van overeenkomstige toepassing.
Dit geldt alleen voor zover de aard van een onderhandse verkoop (niet openbare
verkoop via een veiling) zich daar niet tegen verzet en voor zover daarvan in de
navolgende tekst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Het hiervoor vermelde geldt
ook voor zover hiervan in een tussen verkoper, eigenaar of de executoriaal
beslaglegger en koper op te maken koopovereenkomst niet wordt afgeweken.
Voor zover de hierna opgenomen bepalingen afwijken van de AVVE en de
bijzondere veilingvoorwaarden onder A., prevaleren de volgende bepalingen.
2.

Procedure van onderhandse verkoop
Tot veertien dagen vóór de voor de openbare executoriale verkoop bepaalde dag,
kan onderhands op het registergoed worden geboden door middel van een aan mij,
notaris, gerichte schriftelijke verklaring overeenkomstig artikel 547 lid 2 Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering. Onder een schriftelijke verklaring wordt ook een
bericht per e-mail dan wel per fax begrepen. Andere elektronische berichten, zoals
per sms, tweet of whatsapp worden niet aangemerkt als schriftelijke verklaringen.
Op de website is (onder aan de aankondiging van de executie van het registergoed)
een formulier beschikbaar dat verplicht voor biedingen moet worden gebruikt.

3.

Ondertekening koopovereenkomst
Direct nadat verkoper, eigenaar of executoriaal beslaglegger kenbaar heeft
gemaakt het bod van koper te accepteren, is de koopovereenkomst tot stand
gekomen behoudens het bepaalde in artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk Wetboek. De
koopovereenkomst wordt schriftelijk door de notaris vastgelegd en wordt
ondertekend door koper en degene die het verzoek tot onderhandse verkoop heeft
ingediend. Op eerste verzoek van de notaris moet koper daartoe in eigen persoon
verschijnen op het kantoor van de notaris en een geldig identiteitsbewijs en een
bewijs van financiële gegoedheid overleggen.

4.

Waarborgsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 12 lid 1 AVVE en in deze akte, is de
waarborgsom (inclusief een voorschot op de te betalen kosten) vijftien procent
(15%).
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 AVVE en het in deze akte onder III.A. 5
bepaalde, moet koper de waarborgsom betalen voordat het hiervoor bedoelde
verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst op de griffie van de
bevoegde rechtbank wordt ingediend.
Een eventueel saldo van de koper bij de Stichting Beheer Internetborg kan niet als
waarborgsom worden gebruikt.
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5.

Opschortende voorwaarden/goedkeuring voorzieningenrechter
-

De koopovereenkomst vindt plaats (met inachtneming van het hierna
bepaalde) onder de opschortende voorwaarde dat de in artikel 3:268 lid 2
Burgerlijk Wetboek bedoelde rechterlijke goedkeuring voor deze
overeenkomst onvoorwaardelijk zal worden verkregen, nadat het
verzoekschrift door verkoper, eigenaar of executoriaal beslaglegger is
ingediend.

-

Deze opschortende voorwaarde is echter niet van toepassing op de
verplichting voor koper die voortvloeit uit artikel 13 lid 1 AVVE (betaling
waarborgsom) en op het hierna bepaalde.

-

Koper is verplicht om alles te doen wat nodig is om de koopovereenkomst
tijdig in te dienen. Koper zal niets doen of laten dat tot gevolg kan hebben dat
het hiervoor bedoelde verzoekschrift tot goedkeuring van de
koopovereenkomst van verkoper of eigenaar niet op tijd kan worden
ingediend of dat dit verzoekschrift zal worden afgewezen.
In dat geval is koper verantwoordelijk voor de daardoor ontstane schade, in de
ruimste zin van het woord.

-

Partijen kunnen geen rechten aan deze koopovereenkomst ontlenen als de
voorzieningenrechter deze overeenkomst niet zal goedkeuren.

-

Als het verzoek niet wordt ingediend, wordt afgewezen of als verkoper de
koopovereenkomst - tijdig - ontbindt, komt de koop niet tot stand en ontvangt
de bieder de waarborgsom geheel terug.

6.

Tijdstip van betaling
De voor de executoriale verkoop en verkrijging van het registergoed verschuldigde
kosten die voor rekening van de koper komen, moeten samen met de koopprijs
worden betaald. De betaling moet plaatsvinden uiterlijk dertig dagen nadat de
goedkeuring van de koopovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 3:268 lid 2
Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen: ‘de goedkeuring’), door de
voorzieningenrechter is verleend. Als artikel 3:270 lid 3 Burgerlijk Wetboek van
toepassing is en de eerste hypotheekhouder te kennen heeft gegeven de in dat
artikel bedoelde verklaring aan de notaris te willen overleggen, mag de betaling
niet eerder plaatsvinden dan dat de voorzieningenrechter de in dat artikel
bedoelde goedkeuring aan de verklaring heeft verleend. Alle betalingen moeten
worden gedaan door storting op een daartoe bestemde rekening van de notaris.
Indien de koper nalatig is in enige betalingsverplichting, geldt dit als verzuim in de
zin van artikel 26 AVVE en moet hij - zonder dat enige ingebrekestelling nodig is vanaf dat moment over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verhoogd met
twee procent (2%) vergoeden.

7.

Geen verplichting tot indiening verzoek
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Verkoper, eigenaar en executoriaal beslaglegger zijn niet verplicht om de
koopovereenkomst ter goedkeuring aan de voorzieningenrechter voor te leggen.
Het staat genoemde partijen vrij meer koopovereenkomsten ter goedkeuring voor
te leggen.
8.

Ontbinding tot datum beschikking
Tot de datum waarop de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft
goedgekeurd, heeft verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden door
middel van een schriftelijke verklaring aan de notaris.
De koop vindt plaats in elk geval onder de ontbindende voorwaarde dat de
eigenaar gebruikmaakt van zijn recht op lossing als bedoeld in artikel 3:269
Burgerlijk Wetboek voordat de goedkeuring is verleend.

9.

Uitoefening van het recht van parate executie
Verkoper oefent bij deze koop zijn rechten uit als hypotheekhouder. In dit kader
moet verkoper rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de
eigenaar, ook als daardoor de koop en/of de levering op grond van de executoriale
verkoop uiteindelijk niet plaatsvindt. Koper kan verkoper hiervoor niet
aansprakelijk stellen.

10. Levering
De eigendomsoverdracht van het registergoed komt tot stand door ondertekening
van de daartoe bestemde notariële akte waarin ook de notariële verklaring van
betaling is opgenomen, gevolgd door inschrijving van een afschrift van die akte in
de openbare registers van het kadaster. Deze notariële akte van levering zal
worden verleden voor mij, notaris of zijn waarnemer, na betaling van de koopprijs
en alle verschuldigde kosten en belastingen.
11. Kosten en heffingen
De kosten en heffingen worden aan koper respectievelijk verkoper in rekening
gebracht overeenkomstig hetgeen is bepaald in deze akte onder III.A. onder 9.
SLOT AKTE
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is
door mij, notaris, vastgesteld.
Deze akte is in minuut verleden te Rotterdam op de datum als in het hoofd van deze akte
vermeld.
De verschenen persoon verklaarde, voor het verlijden van deze akte een ontwerpakte te
hebben ontvangen.
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht,
waarna de verschenen persoon verklaard heeft van de inhoud van deze akte te hebben
kennisgenomen en met beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, eerst door de verschenen persoon en
vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

