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ALGEMENE
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EXECUTIEVERKOPEN

2017

Begrippen
In deze Algemene
verstaaiï
l.

van het Registergoed

bepaalde

Executieverkopen

2017

(AVVE

2017)

woï-dt

in artikel

in het bezit

van de Koper

overeenkoinstig

het

22 lid l van deze voorwaarden.

Afmijnbedrag
het bedrag

3.

Voor

Aflevering
het stellen

2,

Voorwaarden

onder:

waarop

bij de Afslag

wordt

afgeinijnd.

Afmijning
het door een Bieder

4.

Afslag

5.

Akte

afinijnen

tijdens

de fase van de Veiling waarin

de Afslag.

kaiï

worden afgem'4ind.

de Bieder

de vertegenwoordigde,

de command

de notariële

akte waarbij

bedoeld

in artikel

5 lid

2, noemt.
6.

Bieder

degene die in de Veiling een Bod uitbrengt, onverschillig of dit bii Opbod of
Afi'nijning

gescbiedt

Website

wordt

een Onderhandse
7.

en of dit op een door de Notaris

uitgebracht,

alsinede

degene

vastgestelde

plaats

die een Bod uitbrengt

of via de

in het kader

van

verkoop.

Bod

elk door een gegadigde in de Veiling, hetzij bij Opbod hetzij tijdens Afslag,
geboden
Notaris

bedrag

voor

aankoop

vastgestelde

geboden

bedrag

plaats

voor

van het Registergoed,

of via de Website,

aankoop

uitgebracht

alsïnede

van het Registergoed

op een door de

elk door eei'i gegadigde

door iniddel

van Onderhandse

verkoop,
8.

Bijzondere

Veilingvoorwaarden

de naast, in aanvulling
Executieverkopen
vaststelling
9.

op, of in afwi,jking

2017 geldende

van deze Algemene

bepalingen,

verineld

Voorwaarden

in de notariële

Voor

akte van

Veilingvoorwaarden.

Gunning
de mededeling

van de Verkoper

aaïwaard

waardoor,

als resultaat

Verkoper

en de Koper

aan de Notaris
van de Veiling,

dat de verkoper

het Bod heeft

de koopovereenkoinst

füssen de

tot stand komt.

10 . Internetveiling
een Veiling,

uitsluitend

üa

een door de Notaris

bepaalde

Website.

ll.Inzet
de fase van de Veiling
12.

waarin

bij Opbod

kan worden

geboden.

Inzetsom

het hoogste bi,i de Inzet uitgebrachte en als zodanig erkende Bod.
13.

Inzetter

14.

Koper

degene die bij de Inzet het hoogste en als zodanig erkende Bod heeft gedaan.
degene

met wie in het kader

is geslotei'i,
anderen

tenzij

te hebben

aangemerkt.

deze

iiï

van de executoriale

een Akte

geboden,

iiï

welk

de command
geval

verkoop
heeft

de andere(n)

eeiï koopovereenkoi'nst

verklaard
als Koper

voor één of meer
word(t)(en)

3

15.

Koopprijs
het Bod gedaan
wordt

16.

ter Veiling

de rechtshandeling

die nodig

en/of

te wiens

overstaan

daarop,

daarop

Onderhandse

eigenaar

of gerechtigde

de executoriale

verkoop

wordt

te doen

gehouden.

tot het Registergoed,
ongeacht

beschikbaar

wanneer

en/of Verkoper

met inbegrip

deze iiíon'natie,

verstrekte

van alle aanvullingen
aaiïvullingen

en/of

zijn gesteld.

verkoop

de executoriale
Burgerlijk

verkoop

van registergoederen

als bedoeld

in artikel

van een hoger Bod tijdens

de Inzet.

3:268

lid 2

Wetboek.

Opbod
het door een Bieder
Proces-verbaal

uitbrengen

van toewijzing

een sai'nenstel

van notariële

Veilingvoorwaarden,
22.

is om de Koper

of op andere wi.jze door de Notaris

met betrekking

correcties

correcties

21.

Bod dat

Objectinformatie
informatie

20.

of het onderhandse

Notaris

de via de Website

19.

gegund

van l'iet Registergoed.

de notaris
18.

wordt

Levering
worden

17.

waarvoor

aaiïvaard.

eventuele

akte van Gunning

Notariële

verklaring

de notariële

uit de akte van Bi,jzondere

en van de evenfüele

van Inzet
Akte

en Afslag,

van de

de coinmand.

van betaling

akte waarin

de overige

akten bestaande

van het/de proces(sen)-verbaal

door de Notaris

betalingsverplichtingen

wordt

verklaard

dat de Koopprijs

alsmede

zi,jn ontvangen.

23 , Registergoed
het executoriaal

te verkopen

ob.ject als bedoeld

in artike13:10

Burgerlijk

Wetboek.

In afwijking van artikel 3:10 Burgerliik Wetboek wordt onder Registergoed mede
verstaan

het lidmaatschap

het uitsluitend
aanwezige

gebruik

roerende

met het Registergoed
daaronder

wordt

van een verei'üging

of een coöperatie,

van eeiï Registergoed

zaken ter zake waarvan
te verkopen

niet verstaan

volgens

rechtgevend

op

en de in of op het Registergoed
de Verkoper

bevoegd

de voor hypotheek

een teboekgesteld

is deze tezamen

geldende

regels;

schip en luchtvaarfüig.

24 . Veiling
de executoriale
Burgerlijk

verkoop

Wetboek

van registergoederen

of artike1514

als bedoeld

van het Wetboek

in artike13:268

lid l

van Burgerlijke

Rechtsvordering.
25 . Veilingvoorwaarden
De onderhavige
Bijzondere

Algei'nene

Voorwaarden

Veilingvoorwaarden

Voor

Executieverkopen

2017

en de

samen.

26 . Verkoper
degene(n)

in wiens

(wier)

opdracht

die tot het gevei'i van die opdracht
benaining

"Verkoper"

voor

de executoriale
krachtens

de hypotheekhouder,

niet ten doel enige wijziging

te brengen

tot het executoriaal

van het Registergoed

27 . Website

verkopen

verkoop

wordt

enig recht bevoegd
paiïdhouder

in de positie

waaraan
ontleent.

gehouden

is (zijn).

en

De

of beslaglegger

heeft

hij zijn bevoegdheid

4

de in de Bijzondere

Veilingvoorwaarden

genoemde

website

of websites

waarop

de

Veiling wordt aangekondigd, de Veílingvoorwaarden en de Ob.iectinformatíe
worden

geplaatst

en, indien

/Interi'iefüeiling,

er sprake

biedingeiï

28.

Zaalvei1ing

29.

Zaal-/Internetveiling

een Veiling,

uitsluitend

een Zaalveiling

ktuuïen

op een door

die geli,jkti,jdig

is van

worden

eeï'i Internetveiling

of eeï'i Zaal-

gedaaiï.

de Notaris

via een door

vastgestelde

de Notaris

plaats.

bepaalde

Website

plaatsviïïdt.
Omschrijving
Artikel
l.

Registergoed.

De Verkoper
zoveel

is gehouden

inogelijk

het Registergoed

föoud

ii

van de eigendoin,

bepalen

waaronder

gebruikelijke

Veilingvoorwaarden

wi,jze

te omschri,jven,

zo

respectievelijk

mede

begrepen

het recht,

zoals

de publiekrechtelijke

te koop

aangeboden,

besteini'ning

en evenfüele

uit een openbaar register kenbare publiela'echteli,ike beperkingen. Voor zover
gebníikeliike gegevens ontbreken, wordt dat aangegeven.
De omsclu'i,iving van een beperkt recht diei'it voorts zo mogelijk te bevatten de
vermelding
-

of de verwijzing

naar:

de akte van vestigiiïg

en eventuele

ingescbreven akten van
-

de op dat recbt

-

de privaatrechtelijke
de geldende
recbt

-

nadien

in de openbare

registers

of aanvulling;

wiizigii'ig

evenfüeel

van toepassing

bestemi'ning

verklaarde

conform

al dan i'iiet periodiek

en de eveiföïele

verschuldigde

mogeli,jkheid

algemene

de voorwaarden

voorwaarden;
van bet recht;

vergoeding

van herziening

daarvaiï,

ter zake

van

dat

alsmede

de tijdsduur van dat recht en de evenfüele mogelijkheid van tussenti,idse
beëindiging

3.

in de Bijzondere

op de in het recl'itsverkeer

nogelijk i'net veri'nelding van of verwiizing naar die bi,jzonderbeden, die mede de

i

2.

Objectinformatie

l

en van verlenging.

De omschri,jving

van

een appartementsrecht

dient

voorts

te bevatten

de

besteinming volgens de splitsingsakte en veri'nelding vai'i of de verwijzing naar:
-

het toepasselijke

reglemei'it

-

de van het besfüur

van

van

splitsing;

de Vereniging

van Eigenaars

oi'itvangen

opgave

van

de

al dan niet periodiek verscl'iuldigde b4jdrage, alsmede
-

de (voorlopige)

verklaring

van lïet bestuur

van de Vereiïiging

van Eigenaars

als bedoeld in artikel 5:122 lid 5 en 6 Burgerli,ik Wetboek dan wel een
verklaring

dat geen

opgave

werd

verkregen

of dat de Vereniging

van

Eigenaars keimelijk iïiet actief is.
4.

De oinschrijving
verwijzing

-

vaiï

een lidmaatschap

dient

te bevatten

de vermelding

van of de

naar:

de geldende

stafüten

en reglementen

met evenfüele

de privaatrechte14jke bestemining coionn

toelatingsbepalingen;

de voorwaarden voor het

lidi'naatschap;

-

de door

het besfüur

periodiek

-

het hypotheekrecht
lidi'naatschap

5.

van

de vereniging

verschuldigde

bi,jdrage,

waannee

betrekking

gebouw

heeft,

zijn

of coöperatie

opgegeven

al dan niet

alsnnede
en grond

van

de vereniging

waarop

bezwaard.

Alle beschr4ivingen, a:[metingen, gegevens betreffende de bouwkinïdige staat,
foto's

en alle

overige

gegevens,

die onderdeel

uihnaken

van

de O1jectinformatie,

het

5

zi,jn op basis van de, op het moment

van publicatie,

bekende

gegevens

weten verstrekt. Er kan echter sprake zi.in van Objectiiori'natie
bijvoorbeeld

tekeningen

en technische

gegevens),

naar beste

(zoals

die betrekking

heeft op een

situatie waarin het Registergoedvoorheen verkeerde.Afwijkingen ten opzichte
van de actuele

sifüatie

zijn derhafüe

van de Objectinformatie
onderdeel

uiti'naken

kunnen

mogeli,jk.

tevens

van het te koop

De foto's

die onderdeel

(register)goederen

aaiïgebodene.

uiti'naken

omvatten

Verkoper

die geen

en de Notaris

staai'i

niet in voor de juistheid van de Otiectinformatie. Op de Koper rust een
oiïderzoeksplicht
6.

Indien

persoonlijk

oordeel

beschikking

7.

de verstrekte

direct

gebaseerd

staande

daarvoor

gehanteerde

rekening

van de Koper.

te controleren.

of indirect

een oordeel

blijkt,

op basis van de op het moinent

gegevens.

Het risico

inaatstaven

dat een dergelijk

acl'iteraf

niet juist

is dat een

van plaatsing

oordeel

blijkt

en/of

te zi,ji'i, komt

ter

de

voor

Indien in de Objectinfori'natie prognoses,plaiuïiiïgeiï en dergeliike zijn
opgenomen,

impliceert

dienovereenkoinstig
tevens

dat geen verplichting
te handelen

kan betreffen

van plaatsing

en een inschatting

Registergoed,
bepaalde

voor

de Verkoper

of na te laten. Voor

een oinsclu'ijving

moment

8,

inforïnatie

uit de Ot.jectinformatie

geldt het bepaalde

van het Registergoed
volzin

inforinatie,

die

van de toestand

vaiï de toekomstige

in de laatste

om

dergelijke

toestand

op het

van het

van lid 6 van dit artikel

onverkort.

De voorschriften

opgenomen

in de vorige

artikelleden

laten het bepaalde

in artikel

15 oiwerlet.
Organisatie
Artikel
l.

van de Veiling

2

De organisatie,
berusten

2.

voorbereiding

en de volledige

tenuitvoerlegging

van de Veiling

bij de Notaris.

De Notaris

inaakt

de Veiling

en de Veilingvoorwaarden

ten minste

dertig

dagen

voor de veilingdatiun bekeiïd via de Website. In de B4jzoi'idere
Veilingvoorwaarden
Zaalveiling,
3.

wordt

tevens bekend

eei'i Zaal-/Internetvei1ing

De Notaris
redenen:

heeft de bevoegdheid

tijdens

een Bod al dan niet als zodanig
-

een of meer gegadigden

-

bi,j de Inzet

-

ingeval

opnieuw

de Veilii'ig

tot Afslag
van uitval

dat er niet (meer)

-

andere,

naar zijn

ï'naatregel
de toegang
4.

Indien

heefi

aan het uitbrengen

is van een

ook zonder

opgave

van

uit te sluiten;

te hervatten
werking

af te gelasten

Bod,

of te onderhreken;

van de internetverbinding

kan worden

noodzakelijke,

bij het voorlaatste

geboden,

inaatregelen

die het veilingproces
van de Zaalveiling

te bepalen

alsinede
te treffen,

verstoren

waaronder

of dreigen

te ontzeggen

de

te verstoren

en bedoelde

personen

te laten verwijderen.
verUaart

niet kan vaststellen

gehouden.

via de Website
oordeel

of er sprake

te erkennen;

over te gaan, de Veiling
of gebrekkige

tot de plaats

een Bieder

vergissing

de Veiling,

van de Veiling
zo mogelijk

om personen

uit die ruimte

gemaakt

of een Internetveiling.

dat zijn Bod op een vergissing

of de Bieder

gemaakt

bij het uitbrengen

dat - naar het oordeel

van zijn Bod gehouden

bei'ust

en de Notaris

van zijn Bod een zodanige
van de Notaris

kan worden,

- de Bieder

is de Bieder

niet

aan zijn Bod

6

5.

Het

oordeel

-

van de Notaris

omtrent

alles:

wat zich t4jdens de Veiling voordoet, waaronder i'nede begrepen de werking
van

de in zi,jn opdracht

waarop
-

een Bod

de uitleg

tot stai'id

gekomen

is binnengekomen,

of de toepassing

internetverbinding

en het momei'it

alsmede

van de Veilingvoorwaarden,

is beslissend.
6.

Voor

alles

wat

woonplaats
Wijze

van

Artikel

3

l.

vindt

de eerste,

-

gebeurt

kiezen

de bij

de Veiling

betrokken

partijen

van de Notaris.

van

bij

vijf

fasen:

Afinji'iing.

op dezelfde

dagen

en ten hoogste
In geval

in twee

bi,j Opbod;

de Afslag,

ofwel

verschillei'ide

2.

plaats

de Inzet,

de tweede,

Dit

betreft,

veilen

De Veiling

-

de Veiling

op het kantoor

dag, aansluitend

onderbroken

door

aan elkaar,

een tijdspanne

of op twee

van

ten minste

één (l)

week

(5) weken.

een Zaalveiliiïg

gescl'iiedt

het bieden

bij

Opbod

openlijk

op duideli,jk

waanïeembare wijze; het bieden bi,i de Afmi,ji'iing gescl'iiedt mondeling door het
roepen
3.

van het woord

Il] geval

vaiï

lid 2 omschreven
wijze
4.

"mi,jn"

wijze

als aangegeven

In geval

bij het afroepen

een Zaal-/Internetveiling

van

als, indien

eeiï gegadigde

in of kracl'itens

een Internetveiling

van het bedrag

kan het bieden
via

de Bijzondere

geschiedt

door

zoweI

de afslager.

geschieden

de Website

op de in

biedt,

op de

Veilii'igvoorwaarden.

het bieden

bij

Opbod

en de Afi'ni.jning

via de Website op de wi,ize als aangegeven in of krachtens de Bi,izondere
Veilingvoorwaarden.

5.

Indien de Notaris vaststelt dat meer personen bij de Afslag tegeli,ik hebben
afgemijnd,

en er geen

sprake

van dit artikellid,

dan wordt

Indien

personen

genoeinde

de Veiling

de hoogste

is van eeiï sifüatie
terstond

tussen

als beschreven

hen aanvullend

op deze aanvullende

Bieder

aangewezen

Veiling

door

bij
iïiet

middel

in de laatste

van

Opbod

bieden,
lotü'ïg

volzin

geveild.
wordt

onder

ti,jdens

toezicht

van de Notaris.

Iiïdien echter bij een Zaal-/Internetveiling bij de Afslag sprake is van eeiï
gelijktiidige bieding uit de zaal en via internet en de intemetbieding hoger is dan
de zaalbieding(en),
6.

Het hoogste
geldt

7.

dan geldt

Bod

bij

de Inzetsom

Indien

de Afslag

als hoogste

de Verkoper

meer

bet Bod

via internet

als hoogste

is het Afmijnbedrag.

Wordt

niet

mits

afgemijnd,

dai'i

Bod.

Registergoederen

in Veiling

brengt,

bij de Inzet als bij de Afslag, behalve afzonderIi,jk, ook
aanbieden,

Bod.

die coinbinaties

kan

ii'i één of
Veilingvoorwaarden

in de Bijzondere

hij deze zowel

meer combii'iaties
zi,jn

vermeld.
8.

Voor

de Zaal-/Internetveiling

Bijzondere

Veilingvoorwaarden

de Website

alsmede

en de Internetveiling
vereisten

vereisten

inzake

worden

de wijze

kui'inen
gesteld

van veilen

in of krachtens
om te kunnen
via

de
bieden

via

de Website.

Bod
ArtikeI

4

1.

Elk

2.

Ingevolge artikel 3:37 lid 3 Burgerli,jk Wetboek moet een Bod om zijn werkii'ig te

Bod

hebben

is oiwoorwaardelijk,

de Notaris

hebben

onherroepeli,jk

bereikt.

en zonder

enig

voorbehoud.

7

3.

Indien meer personen samen een Bod uitbrengen of samen kopen, z4jn zij
hoofdelijk

verbonden

voor de op hen krachtens

de Veiling

mstende

verplicl'itingen.
4.

Een Bod is niet i'neer
-

een hoger

van la'acht

zodra:

Bod is uitgebracht,

tenzij

dat Bod tijdens

de Veiling

wordt

afgewezen;
vaststaat
-

dat niet wordt

de Veiling

wordt

gegund;

of

afgelast.

Het hoogste Bod bij de Inzet blijft echter van kracht, tenzij eerder aan een ander
wordt

geguiïd

de hoogste
5,

of vaststaat

biedingen

Een Bod dat is ontvangen
inloggegevens

6.

dat niet wordt

op kavels

Het risico

wordt

oíechtmatig

geldt bovendien

wordt

afkomstig

voor

geveild.

Ïnet gebruilanaking

geacht

gebruik

Hetzelfde

in combinatie

via de Website

van de Bieder

voor

gegund.

ingeval

van de

te zijn van de Bieder.

van inloggegevens,

voor

ondeskundigheid

of

vergissingen bij het uitbrengen van een Bod, ligt b4j de Bieder.
Bieden

voor

Artikel

5

l.

een ander

Degene die een Bod uitbrengt, wordt aangemerkt als Bieder, ook als 1'4i verklaart
niet voor zichzelf

2.

te hebben

geboden.

Iedere Bieder heeft, ook zonder dat hij zich dit uitdrukkeli,ik heeft voorbehouden,
het recht overeenkomstig het hierna in lid 3 bepaalde te verklaren dat l'iij het Bod
heeft uitgebracht

namens

één of meer anderen,

welke

andere(n)

hierna

verder

word(t%en) aangeduid met "vertegenwoordigde"; de Inzetter die ook afinijnt, heeft
niet het recht te verklaren

dat hij bij de Inzet het Bod heeft uitgebracht

nainens

één

of meer anderen.
3.

Deze verklaring
Notaris

diei'it vóór de betaling

te worden

bevestigd.

van de Koopprijs

door de Bieder

gedaan en door de vertegenwoordigde

Van deze verklaring,

bevestiging

scl'iriftelijk

en de acceptatie

aan de

te zijn

bedoeld

in lid 4, dient

te bliiken uit het proces-verbaal van Inzet en/of Afslag of uit een daartoe door de
Notaris

op te maken

rechten

en verplichtingen

uitgebracht,
4.

de coinmand,

waardoor

van de Bieder

treedt,

onverminderd

De Verkoper

het hierna

heeft het recht

accepteren.
Bieder

Akte

Als

geacht

vertegenwoordigde
Bod te hebben

voor zichzelf

uitgebracht,

In dat geval zal de Notaris

te accepteren

de vertegenwoordigde

wel accepteert,

te hebben

wordt

behoudens
een Akte

in de

in lid 5 bepaalde.

de vertegenwoordigde

de Verkoper
uitsluitend

de vertegenwoordigde

alsof hij zelf het Bod heeft
of niet te

niet accepteert,
geboden.

de vertegenwoordigde

het hierna
de command

wordt

de

geacbt zelf het

in lid 5 van dit artikel
passeren

de

Als de Verkoper

bepaalde.

met vermelding

van de

vertegenwoordigde.
5.

De Bieder

is, naast de vertegei'iwoordigde,

nakoming

van de verplichtingen

de vertegenwoordigde

in verzuii'n

hoofdelijk

die op de Koper
is, de Koopprijs

verbonden

rusten.

voor

Indien

geheel voor

de

de Bieder,

ingeval

eigen rekening

voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn
welk
wordt
Vaiï

geval

de Levering

van het Registergoed

aan hem plaatsvindt

aangegaaiï, in
en hem kwi.jting

verleend.
een en ai'ider dient uit de Notariële

laat onverlet
doen gelden.

de rechten

die de Bieder

verklaring
evenfüeel

vai'i betaling
jegens

te blijken.

de vertegenwoordigde

Dit lid
kan

8

6.

Het in de voorgaande

leden

als gevolmachtigde
rechtspersooi'i,
genoegzaam

namens

Voor

aantoont
wordt

de Gunning

degene

die verklaart

orgaan

van een

lichaam

betre:[t

aan de Notaris

dat licl'iaam

en degene

verklaart

te haiïdelen,

te bieden
die het

en voor deze

in welk

geval

dat lichaai'n

aangemerkt.

de Zaal-/Internetveiliiïg

voor
Meer

ook voor

of vertegenwoordigingsbevoegd
voor

Bi.jzondere

geldt

tenzi,j het een publiekrechtelijk

Bod beeft uitgebracht
als Bieder
7.

bepaalde

en de Intenïetveiling

Veilingvoorwaarden

nadere

kunnen

regels worden

in of krachtens

gesteld

omtrent

de

het bieden

een aÏ'ider.

verkopers

Artikel
Indien

6
de Veiling

geschiedt

in opdracht

van meer verkopers,

worden

zij samen

aangeinerkt als één Verkoper. Zi,j zijn hoofdeli,ik verbonden voor de uit de VeiIing en
de opdracl'it

daartoe

voorfüloeiende

verplichtingen.

Inzetpremie
Artike]
1.

7

De Ii'izetter

l'ieeft recl'it op een inzetpremie,

de Inzetsoin.

Ii'idien

inzetpreinie
2.

de Inzetter

De Notaris

betaalt

de inzetpremie

aan de Inzette"

heeft ontvangen

Veilingvoorwaarden
betaling

van één procei'it

verschuldigd

(l%)

van

is, is deze in de

begrepen.

de inzetpremie

3.

ten bedrage

oinzetbelastii'ig

van diegene

verschuldigd

zodra

de Notaris

die deze volgens

is en na de Gunning

het bedrag

van

de

de Notariële

verklaring

van

is getekend.

Indien

de Veiling

wordt

ingetrokken,

oin redenen
vervalt

die niet aan de Inzetter

het reclït

op inzetpremie

toerekenbaar

zijn na de Inzet

niet en is deze verschuldigd

door de Verkoper.
Gunning,
Artikel
l.

beraad,

De koopovereenkoi'nst
overdracl'it

koint

toewijzing

en afgelasting

ingevolge

dient te worden

Na de Veiling

de Veiliiïg

komt

tot stand door de inschrijving

in de openbare

betalii'ig
2.

niet-Gunning

8

beraadt

registers,

tot staiïd

door de Gunning.

van het Proces-verbaal

waarbij

tevens

de Notariële

De

van

verklaring

van

overgelegd.
de Verkoper

zich omtrent

de Gunning.

De Verkoper

heeft

het recht niet te gunnen.
De terinijn

van beraad

eindigt

vi,jf (5) uur in de middag

de zesde

of zoveel

(6d") werkdag

eerder

volgende

als de Verkoper

op de Afslag

heeft verklaard

oin

al dan

niet te gimnen.
3.

De Verkoper

4.

Vaiï

gunt in beginsel

de Guï'uïing

moet blijken
5.

Indien

6.

Bij Veiling

na beraad

aaiï de hoogste

dient te bli,jken

Bieder.

uit een notariële

akte, uit welke

akte

aan wie is gegund.

de Verkoper

zich binnen

de tennijn

van beraad

niet hee-[t uitgesproken

omtrent het al of niet gunnen, wordt l0j geacht niet te hebben gegund.
gunnen,
7.

De Veiíing
worden

8.

in combii'iatie

kan de Verkoper

zelfs als het Bod
kan, zolang

voor

de coinbinatie

niet is gegund,

aai'i

bieders

voor

van die kavels

steeds en zonder

afzonderli,jke
hoger

opgave

kavels

is.

van redenen

afgelast.

Indienerb'4iverkoopvaneenRegistergoedkrachtensartikel3:268Burgerliik
Wetboek

een afkoelingsperiode

wordt

afgekondigd

als bedoeld

in de artikelei'i

63a,

9

241a of 313 Faillissementswet,

worden

de verplichtingen

tot betaling

van de

Koopprijs en tot Levering van het Registergoed opgeschort tot vjif dagen na de
datiu'n waarop

de Notaris

geïnformeerd

bij schriftelijke

verklaring

dat de afkoelingsperiode

van de Verkoper

met betrekkiiïg

is

tot het Registergoed

is

geëiiïdigd.
9.

Indien

van overheidswege

maatregel

wordt

of op grond

opgelegd

die leidt

van eei'i rechterli,jke

tot opschorting

terwijl er reeds een koopovereenkomst
stand is gekoinen,
Levering

van het Registergoed

Notaris

bi,j schriftelijke

opschorting
geëindigd.

Indien

opschort,

verkoop

füssen Verkoper

genoeind

is de Notaris

bevoegd

van de Koopprijs

dagen na de dafüm

geschil

tot het Registergoed

bestaat

of kan bestaan

een beslissing

lO.

van de Notaris

Indien
betalen

ll.

de overige

Indien

de Verkoper

het recht

te nemen.

Maakt

de

het

aai'i

is, worden

gedurende

van de Koper,

de

waaronder

die tot het

niet opgeschort.

na afloop

van de afkoelingsperiode

het Registergoed

de koopovereenkomst

koopovereenkomst

van toepassing

verplichtingen

van een waarborgsom,

van dit artikel

of een

gebonden.

lid 8 of lid 9 van dit artikel

opschortingsperiode

is

verkoop

Notaris van deze bevoegdheid gebruik, dan z4jn Verkoper en Koper
oordeel

de

dat de

van dit lid 9 de executoriale

hieromtrent

en tot

waarop

is geïnfori'neerd

met betrekking

en Koper

de eerste volzin

ii'i

tot vijf

van de Verkoper

van de executoriale

maatregel

tot betaling

opgeschort

verklaring

eeiï

verkoop

betrekking tot het Registergoed tot

i'net
de verplicl'itingen

worden

bescbikking

van de executoriale

te ontbinden.

is mogelijk

als bedoeld

niet meer kai'ï of mag leveren,
tot de vijfde

Ontbinding

in lid 8 of 9

heeft de Verkoper

van de

dag na de datum

waarop

de Notaris

bij

schrifte14ike verklaring van de Verkoper is geïnformeerd dat de aflkoelings- of
opscl'iortingsperiode
12.

is geëindigd.

In geval van verkoop
faillissement
nafüiu'li,jke

van eei'i Registergoed

van of toepassing
personen

tot gevolg

op de rechthebbende

dat, wanneer

de curator

van het Registergoed,

derl'ialve

het recht heeft de met betrekking

bewindvoerder
aanspreken

wel bereid
tot nakoming

van bet Registergoed

de Verkoper

te ontbinden.

executoriaal

v6ór

bewindvoerder

niet tot Levering
de curator

de Levering

geslotei'i

respectievelijk

is tot Levering,

kan de Koper

van de (overige)

verplichtingen

heeft in beide

(schade)vergoeding
13.

Indien

de Verkoper

niet

uit de

genoei'nde

gevallen

geen recht

op enige

door de Verkoper.

Verkoper

wenst

voorwaarde(n),

hiervoor

dient

te gui'u'ien

onder

opschortende

van die voorwaarde(n)

en/of

uitdrukkelijk

ontbindende
te blijken

uit de

Biizondere Veilingvoorwaarden.
Be1asting
Artikel
l.

en kosten

9

Indien

het Registergoed

verschuldigd,
a.

geheel

aan de Koper

de overdrachtsbelasting

b.

het honorariuin

c.

het kadastrale

bestemd

in rekening
en/of

is tot bewoning,

wordt,

gebracbt:

de omzetbelasting;

van de Notaris;
recht

en de kosten

van kadastrale

is tot

over kan gaan en

koopovereenkomst.
De Koper

heeft het

niet bereid

tot het Registergoed

Wanneer

beslag

schuldsaneringsregeling

respectievelijk

Levering

koopovereenkomst

krachtens

van de wettelijke

recherche;

voor

zover

10

d.
2.

de kosten

Indien

van ontruii'ning.

lïet Regístergoed

niet

bestemd

is tot bewoning,

verschuldigd,

aan de Koper

in rekening

gebracht:

a.

de kosten

en heffingen

oinschreven

in lid

b,

de inzetpremie;

c.

de kosten
rechten

van doorhaling

van

wordt,

voor

zover

l;

de inschrijvingen

van

hypotheken,

beperkte

en beslagen;

d.

de kosten

e.

de evenfüele

van

f.

de kosten

advertenties
kosten

organisatie

van

en biljetten,

van

de Veiling

ingevolge

afslagersloon,

de executoriale
voor

zover

de Bijzondere

verkoop
hiervoor

zaalhuur

en/of

ter voorbereiding
niet

reeds

Website;
en

ven'neld;

Veilingvoorwaarden.

3.

Indien sprake is van gemengd gebruik waaronder gedeeltelijk tot bewoning
bestemd gebruik, zal in de Biizondere Veilingvoorwaarden een kosten- en

4.

Verkoper

geeft

maximale

hoogte

heffingensplitsing

wordei'i

opgenoinen.

voorafgaand

aan de Veiling

van kosten

en heffingen

naar beste

weten

die aan de Koper

een üïdicatie
in rekening

van

de

worden

gebracht.

5.

De Verkoper zal in de B4izoiïdere Veilingvoorwaardei'i verklaren of ter zake van
de Leveïing
verlegd.
maar

6.

krachtens

Indien

de wet

omzetbelasting

omzetbelasting

daarboven

verschuldigd

verscbuldigd

is en of deze wordt

is, is deze niet

ii'i

het Bod

begrepen

verschuldigd.

De in lid 1 en 2 van

dit artikel

ven'nelde

kosten

en heffingen

maken

nimmer

deel

riit van het gedane Bod, maar zijn daar boven verschuldigd.
7.

De kostei'i

die niet

voor

rekening

van de Koper

zi,jn, worden

uit de Kooppri.js

voldaan.
Tijdstip

van

Artikel
l.

betaling

IO

Het

door

de Koper

verschuldigde

diei'it

te worden

betaald

binnen

de volgende

ten'nijneí'i:

a.

de kosten en lïeffingen vermeld in artikel 9 lid I en 2: uiterlijk viif (5)
werkdagen

b.

na de dag waarop

c.

de Afslag

plaatsvindt;

de Koopprijs en de overige nog niet betaalde kosten en heffingen: uiterlijk zes
(6) weken

na de Guiu'iing,

hiervoor

bedoelde

daarover

te vergoeden

Iiïdien

de grootte

voldaan,
Zodra

dient

ter nadere
de Koper

eeiï door

verrekeiïing

de evenfüeel

is in enige

26 en dient
nodig

bedïag
de Notaris

op het moment
daarvoor

van

Artikel

ll

betaling,

de Notaris

van

opeisbaar

te schatten

hi,j in afwi,jking

is, vanaf

waarvan

betalingsverplichting,

dat momei'it

de hoogte

gelijk

geldt

van artikel
over

bedrag

worden
te worden

kwijting

dit als verzuim

26 zonder

het verscbuldigde

is aan de wetteli.jke

bedoeld in artikel 6:11 9a Burger14ik Wetboek te vergoeden.
Wijze

van de sub b
door

verrekening.

nalatig

ingebrekestellüïg
te vergoeden

onder

alsmede

rente.

de zin van artikel

rente

een en ander

waarborgsom

van lïet te betalen

nog niet vaststaat,

3.

plaatsvindt;

de waarborgsom volgens artikel 121id l: uiterli,ik vijf (5) werkdagen na de
dag waarop

2.

de Afslag

ii'i

dat enige
bedrag

handelsrente

een

1l

l.

AI het door de Koper

en Verkoper

ter zake van de Veiling

verscl'iuldigde,

dient te

worden gestort bij de Notaris op de door de Notaris aante geven wijze in euro's.
2,
3.

Het recht van de Koper
wordt,

voor

zover

Zodra

de Koper

oin de betaling

de wet dit toestaat,

op te schorten
uitdnikkelijk

of verrekening

toe te passen

uitgesloten.

aan al zijn (betalings)verplichtingen

krachteï'is

de Veiling

heeft

voldaan, zal daarvanb14jkenuit een Notariële verklaring van betaling.
Waarborgsom
Artikel
1.

12

De Koper
procent

2,

dient

(IO%)

De Notaris

aan de Notaris

een waarborgsom

te betalen,

teiï bedrage

van tien

van de Koopprijs.

restifüeert

de waarborgsom

anders dan door een toerekeiïbare

aan de Koper,

tekortkoming

indien

de koopovereenkomst

van de Koper

is ontbonden,

tenzij

de Verkoper en de Koper andersziin
Indien

tekortkoming

van de Koper,

de volgens

artikel

verscl'iuldigd

keert de Notaris

9 ten laste van Koper

en nog i'üet voldaan

onven'ninderd

voldoet

de Notaris

koi'nende

kosten

- vermiiïderd

en heffingen,

inet

voor zover

ten titel van boete

op schadevergoeding

de kosten

op een toerekenbare

de waarborgsom

- uit aan de Verkoper

het recht van Verkoper

wet. Voorts

3.

overeengekoi'nen.
van de koopovereenkomst
wel is gebaseerd

ontbinding

en heffingen

voortvloeiend

bedoeld

uit de

in de vorige

volziiï.

Indien de Koper in verzuiin is in de nakoming van zijn verplichtingen, of indien
niet vaststaat

of hij in verzuiin

betalingsopdracht
waarborgsom
beslissing

is, houdt

van Verkoper
onder zicl'i, totdat

van de bevoegde

de Notaris

- behoudens

en Koper

- de door de Koper

ingevolge

een in kracht

rechter

of andere bindende

eensluidende
gestorte

van gewi,jsde
uitspraak

gegane

vaststaat

aan wie

uitbetaling moet plaatshebben.Onder een in kracht van gew4jsdegeganebeslissing
wordt

mede verstaan

verstekvonnis,
geen verzet

een aan de woonplaats

waartegei'ï

binnen

gedaagde

vai'i

zes (6) wekei'i

betekeiïd

na de dafüm

van die betekening

is gedaan.

De Notaris

brengt

op deze waarborgsom

laste vaiï de Koper
niet voldaan.

koinende

Indien

kosten

in mindering

en beffingen,

een bankgarantie

de volgens

voor zover

is afgegeven

artikel

9 ten

verschuldigd

als hienia

en nog

sub 4 bedoeld,

dient

deze garantie gedurendedie tijd te worden verlengd bii gebreke waarvan de
Notaris
4.

verplicht

De Koper

is de bankgarantie

kan aan zijn verplichting

door aan de Notaris
a.

tot betaling

voor eenzelfde

onvoorwaardelijk
betaliiïg

is en geldig

van de Koopprijs

bedrag

van een waarborgsoin

een garantieverklaring

is tot ten minste

vastgestelde

éél] (1) maand

uiterlijke

ook voldoen

af te geven,

dafüm;

afgegevendient te zijn door een financiële onderneming die ingevolge de
Nederlaï'idse
wet het bedriif van bank mag uitoefenen;

c.

de clausule

bevat dat de desbetreffende
het bedrag

van de garaiïtie

Indien

het bedrag

Koper

geen betalingsverplichtiiïgen

instelling

van de garantie

dat de garantie

Het omtrent

de waarborgsom
die overeenkoinstig

Inzetter,
dan wordt

met dien verstande
berekend

of ii'istelling

aan de Notaris

niet tot uitkering
meer rusten,

op eerste verzoek
zal uitkeren.

is gekomen
bericht

en op de

de Notaris

de bank of

kan vervallen.

voor

degene

bank

die:

na de voor de

b.

van de Notaris

5.

te innen.

i'net betrekkiiïg
artikel

dat voor

over de Inzetsom.

5 voor

tot de Koper

bepaalde,

hein heeft geboden,

deze laatste l'iet bedrag

geldt ook
en voor de

van de waarborgsoïn

I2

Deze

waarborg

krachtens

6.

vervalt

de Veiling

ongedaan

van de Inzetter

gemaakt,

of de Bieder

zodra

zijn

de verplichtingen

geëindigd.

Indien de Koper of Inzetter of degenedie afmiint
verplichting

tot storting

garantieverklariiïg,
toepassing

van

geldt

is, i'net dien

Toerekening
Artikel

i'iiet op tijd voldoet aan ziin
casu quo afgifte
van een

een waarborgsom

dit als verzuii'n
verstande

waarop

het bepaalde

dat ingebrekestelling

in artikel

niet

vereist

26 vaiï

is.

betalingen

13

De betalingen

door

voldoening
a.

en wordt

vaiï

de kosten

of namens

het door
als vermeld

Bi,jzondere

de Koper

de Koper

aan de Notaris

verschuldigde,

in artikel

9 lid

Veilingvoorwaarden

gedaan,

en wel

l en 2 en de kosten

bepalen

strekken

ter

in volgorde:

dat ze voor

ter zake

rekening

waarvan

van

de

de Koper

komei'i;
b.

vertragingsrente,

c.

de Koopprijs

boete

overdrachtsbelasting
Legitimatieplicht
Artikel
l.

en schadevergoeding;

en de ingevolge
en/of

verschuldigde

oinzetbelasting.

14
de Koper,

deelnemen

zi,jn verplicht

al die infoimatie
om te kunnen
van

al zijn

sluiten

de vertegenwoordigde
zich

desgevraagd
die nodig

nagaan

tegenover

die aan de biedingen

de Notaris

te legitimeren

en

is of zal zijn:

of de desbetreffende

betalingsverplichtingen

koopovereenkomst

persoon

uit hoofde

met betrekking

van

in staat is tot nakoming
de reeds

gesloten

tot het Registergoed

of nog

te

("de

en

om op verzoek
tegen

en alle anderen

te verstrekken

gegoedheid");
(ii)

van de akte(n)

en gegoedheid

De Bieder,

(i)

de inhoud

van de Verkoper

verkoop

en/of

Levering

na te gaan

of er (wettelijke)

van het Registergoed

bezwaren

zijn

aan de desbetreffende

persoon.
Iedere

Bieder,

Notaris
2.

Personen
zijn

3.

Bij

waar

tegenover

toestemming

de Zaalveiling

de Notaris

of een Internefüeiling
voorscbriften

van een Bieder

vai'i diens

verleent

aan de

de Verkoper.

tot de plaats

Veilingvoon;vaarden

de identiteit

Informatieplicht

l.

willen

met

desgevraagd

een Zaal-/Internefüeiling

borging

Artikel

zich

en vertegenwoordigde
te delen

die toegai'ig

verplicht

füjzondere
van

de Koper

die informatie

kunnen
worden

die via de Website

wordt

gehouden,

te legitimeren.
in of kracl'itens

opgenomen

zijn

Bod

wil

de

ter bepaling
uitbrengen,

en

gegoedheid.

bijzondere

lasten,

staat

voor

beperkingen

en uitsluitingen

15

De Verkoper

er niet

in dat het Registergoed

wordt

geleverd

vri,j van

bijzondere lasten en beperkingen, waaronder mede begrepen beperkte rechten,
erfdienstbaarheden,
zich

er niet

beperking
beai'itwoordt,
afwezigheid
begrepen

kwalitatieve

op beroepen
die er niet
teiuij

op had i'nogen
de Verkoper

van materiële
evenfüele

verplichtingen

dat het Registergoed

gebrekei'i

verontreiniging

rusten

dat wist.

en retentierechten.
behept

is met

of dat het niet
Evenmin

staat

de bodein.

kan

aan de overeenkomst
de Verkoper

in of aan het Registergoed
van

De Koper

een last of een

De Koper

in voor

waaroi'ider
aanvaardt

de

mede
de in de

Bijzondere Veilingvoorwaarden vermelde bijzondere lasten en beperkingen.

13

2.

Voorzover
de wet zulks toelaat, sluiten de Notaris
aansprakeli.jkheid
uit.

3.

Voorzover
vrijwaring.

de wet zulks toelaat, verlenen

Omschrijving
Artikel

en de Verkoper

de Notaris

elke

en de Verkoper

geen enkele

van de leveringsverplichting

16

l.

De Verkoper is verplicht aan de Koper de eigendoi'n
een ander recht betreft - dat recht te leveren.

of - indien het Registergoed

2.

Indien

of verdere omscl'u'ijving

de door Verkoper

opgegeven

maat of grootte

van

het Registergoednietjuist is, zal geen van de part4jendaaraanenig recl'it ontlenen.
Dit lijdt ten opzichte van de Koper uitzondering,
indien de desbetreffende
Verkoper gedai'ie opgave niet te goeder trouw is gescl'iied.
3.

Ingeval

van een Veiliiïg

Registergoed

door een hypotheekhouder

aanwezige

roerende zaken, ter zake waarvan

deze samen met het Registergoed
verkopen,

in verband

worden

volgens

inet de heffing

door de

de in, op of bij het
de Verkoper

de voor hypotlïeek

van overdrachtsbelastii'ig,

bevoegd

is

geldende regels te
geacht voor

nul

euro te ziin begrepen in de Kooppriis.
De roerendezaken die zich in, op of bii het Registergoedbevinden, ter zake
waarvan

de Verkoper

verkopen,

niet bevoegd

zi.jn niet in de verkoop

is deze tezamen inet het Registergoed
en Levering

begrepen.

Koper

te

is verplicht

rechten

van derden te respecteren.Indien bi,i de Aflevering dergelijke roerende zaken
aai'iwezig

zijn, is Verkoper

niet gehouden

deze te verwijderen

of de kosten van

verwijdering daarvan voor zi,in rekening te nemen.
4.

Indien

artikel
Levering

het Registergoed

eei'i ander recht dan eigendoin

bepaalde voor zover de voorwaarden

betreft,

geldt het in dit

van dat recht niet anders luiden.

Artike117
l.

Zodra de Notariële

verklaring

van betalii'ig

is getekend,

kan de Levering

Registergoed worden voltooid als in de leden 2 en 3 omschreven.
als de Verkoper kan dit eenzijdig bewerkstelligen.

2.

van

Zowel

het

de Koper

De Levering van het Registergoed geschiedt door de inschriiving in de openbare
registers van het Proces-verbaal
van betaling.

van toewi,jzing

samen i'net de Notariële

verklaring

Zonder bovenbedoeldeNotariële verklaring van betaling z3jn de overige
genoemde

akten niet bestemd en evenmin

openbare registers
3.

In geval van Veiling
opgemaakte

geschikt

voor inschrijving

en kunnen deze derhafüe de overdracht
van een lidmaatschap

akten de overdracht

kunnen

in

de

niet bewerkstelligen.

de ter zake van de Veiling

van het lidmaatscbap,

met inacl'iföeming

van

de

daarvoor in de statuten gestelde eisen, eerst tot stand brengei'i nadat zij gevolgd
ziji'i door de Notariële verklaring van betaling.
4.

Na de Levering
worden.

kan ontbinding

van de koopovereenkomst

Dit bedii'ig is naar het oordeel van Verkoper

executieverkoop

een kernbeding

als bedoeld

niet meer gevorderd

en Koper

in artikel

in de onderhavige

6:231 Burgerlijk

Wetboek,

zonder welke de overeenkomstniet tot stand zou z4in gekomen.
5.

De Verkoper

dient zorg te dragen voor de doorhaling

leden 2 en 3 Burgerljjk
Wetboek van insdu-ijvingen
vervallen beslagen en beperkte recl'iten.
Overgang

risico

bij woonruimte

als bedoeld in artike13:273
vai'ï

tenietgegane

hypotheken,

I4

Artikel
Indien

18
en voor zover

voor risico

van toewijzing
Overgang
Artikel
Indien

3.

bestemd

het moment

is tot bewoi'iii'ig

is het Registergoed

van de insdu-i.jving

vaiï het Proces-verbaal

registers.

en verzekering

bij

niet-woonruimte

19
en voor

zover

het Registergoed

niet bestennd is tot bewoning,

gelden

de

bepalingen:

Het Registergoed
is voor risico

2.

vanaf

in de openbare

risico

volgende
1.

het Registergoed

de Koper

vaiï

Degene

dan wel het gedeelte

van de Koper

die na de Afslag

vanaf

daarvan

dat niet bestei'nd

is tot bewoning,

de Gunning.

de hoogste

Bieder

bli.jkt te zijn,

is verplicl'it

direct

na

afloop van de Veiling de opstallen, voor zover die niet bestei'nd
te verzekeren,
ook als de Gunning
nog niet heeft plaatsgevonden.

ziin tot bewoning,

De Koper

tot het moment

is verplicht

van betaling
behorei'ide

vanaf

het moi'nent

de Koopprijs

vai'i

opstallen,

voor

ervoor

zover

verzekeringsmaatschappij

dat hij het risico

te zorgen

die niet besteind

op de in Nederland

draagt

dat de tot het Registergoed
zijn

tot bewoning,

bi,j een solide

bij schadeverzekeringsmaatscl'iap-

p4ien gebruikelijke voorwaarden voor herbouwwaarde verzekerd zijn.
Deze verplichtii'ig
verzekering

geldt

niet voor

in redelijkheid

zover

de Koper

niet mogeli.jk

kat'i aantonen,

is of de Koper

dat een dergeli.jke

een overheidsinstantie

is

die haar opstallen niet pleegt te verzekeren. De Koper dient desverlangd het bewiis
van verzekering

en van premiebetaling

de verzekeringsmaatscbappij
Is de Koper
informatie
voor

rekening

Levering

Artikel

20

bij

nodig

is bevoegd

bij

of in het verstrekken

gei'nachtigd

de verzekering

van

op naam

en

te sluiten.

schade

gaat, heeft de Verkoper

na inroeping

niet gevolgd
De kosten
Indien

van herstel

waarop

komen

de Verkoper

Die verklaring

aaiï

jegens
uitstelt,

degene

Wetboek,

l'ii.j, zo
al dan

onverininderd

de

die de schade heeft veroorzaakt.

wordt

de betaaltermijn

tot ten ininste

de Koper

heeft verklaard
schrijven

totdat

de schade heeft hersteld.

van de Verkoper

verlengd

dient bi.j aangetekend

uit te stellei'ï
Burgerlijk

dat artikel,

voor rekening

de Levering

c zo nodig

de Levering

van artike13:267

ingevolge

van de Verkoper

de Verkoper

lO lid 1 onder

het recht

van het beding

door ontniiining

verhaalsrechten
3.

tot verzekeren

dan is de Verkoper

van de Koper

De Verkoper

te vragen.

mdien het Registergoed vóór het tijdstip vaiï risico-overgang naar de Koper als
bedoeld in artike118 of 19 wordt beschadigd dan wel gel'ieel of gedeelteliik
verloren

2.

in zijn verplichting

daarover,

Uitstel

I.

nalatig

over te leggen.

inlicbtingen

zeven

dat het herstel

te worden

bedoeld

in artikel

(7) dagen na de datuin
is uitgevoerd.

verzonden

of bi,j exploot

te worden uitgebracht met geli,jktiidige afgifte van een kopie daarvan aan de
Notaris.

Betaling

van de bedragen

vermeld

in artikel

lO lid

l oi'ider c gedurende

tenniin van uitstel, is niet toegestaan en wordt geacht onverschuldigd te zijn
gedaai'i.
4.

Het recht

om de Levering

uit te stellen

eindigt

indien

geinaakt van ziin recht als bedoeld in artikel 211id 3.
Ontbinding
Artike121

Koopovereenkomst

bij

schade

de Koper

gebruik

heeft

de

15

l.

Indien

lïet Registergoed
in artikel

verloren

gaat en de Levering

recht

de Verkoper

zijn voornemen
hoogte

van de risico-overgang

beschadigd

tei'izij

met haar gevolgen

de koopovereenkoÏnst

daartoe

aan de Notaris

stelt van dit voornemen

naar de Koper

als

dan wel geheel of gedeeltelijk

nog niet heeft plaatsgevonden,
te ontbinden,

deze ontbinding

Afüorens

het ti,jdstip

18 of 19 wordt

de koopovereenkomst

betekeiïis,
2.

vóór

bedoeld

heeft

de schade,

gezien

de Verkoper

l'iet

haar geringe

niet recl'itvaardigt.
kan ontbinden,

te verklaren

dient Verkoper

die vervolgens

of (b) zijn voorneinen

daartoe

(a)

de Koper

op de

aan de Koper

te

verklaren bij aangetekendscl'uaijvenof exploot, vai'ï welk schriiven of exploot
Verkoper
3.

eeiï kopie

Gedurei'ide
Verkoper

zeven

verstrekt

aan de Notaris.

(7) dagen na de dag vaiï ontvaiïgst

voorneinens

is de koopovereenkomst

van de verklaring

te ontbinden,

beeft

dat de

de Koper

het

recht uitvoering vai'i de koopovereenkomst te verlangen, bij schrifteliike
verklaring

- aai'igetekende

brief,

e-mail

of fax - gericht

aan de Notaris,

in welk

geval:

a.

de Aflevering zal plaatsvinden in de feitelijke staatwaarin het Registergoed
zich alsdan

b.

bevii'ïdt

de Verkoper

of blijkt

- zonder

te bevinden;

enige bijzondere

en/of

aanvullende

(geldeli,jke)

tegenprestatieten laste vai'ï de Koper -.iegens de Koper verplicbt
leveren

van alle voor

overdracht

vatbare

rechten

en aanspraken

is tot het
welke de

Verkoper ter zake vai'i bet onheil - hetzi,juit hoofde van verzekering, hetz4juit
andere hoofde
c.

de Koper

- jegens

jegens

vergoeding

de veroorzaker

de Verkoper

van de schade toekomt;

geen enkele

van schade of kosten

aanspraak

en/of

noch op vennindering

en

enig recht heeft op

van de Koopprijs.

4.

Indien de Koper tijdig gebruik l'ieeft geinaakt van zijn recht als bedoeld in lid 3,
wordt de betaa1term4jnbedoeld in artikel IO lid l onder c zo nodig verlengd totdat
ten minste zeven (7) dagen ziin verstreken, gerekendvanaf de verklaring door de

5.

Indien

Koper.
de Koper

geen gebruik

l'ieeft gemaakt

ontbinding

van de koopovereenkomst

strekkende

scluaiftelijke

Verkoper

gericht

verklaring

aan de Notaris

de koopovereenkomst

van zi,jn recht bedoeld

plaatsvindei'i
- aangetekende

die vervolgei'is

heeft ontbonden

in lid 3, kan

door (a) een daartoe
brief,

e-mail

de Koper

of fax - vai'i

informeert

of (b) een verklaring

de

dat Verkoper

van de Verkoper

aan

de Koper bij aangetekendschriiyen of exploot, van welk schrijven of exploot
Verkoper

een kopie

verstrekt

aan de Notaris.

Aflevering
Artikel
l.

22

Aflevering

van l'iet Registergoed

Veilingvoorwaarden

vindt,

anders is bepaald,

teimi.j in de Bi,jzondere
plaats

indien

en zodra de Kooppri,js

en alle

heffingen en kosten zijn betaald. Tenzij andersaangegevenin de Bi,jzondere
Voorwaardei'i,

rust op de Verkoper

afleveringsverplichting

2.

geen verdere

van een afsclu'i:[t

of een grosse van de

veilingakten na de inschriiving daarvanin de openbareregisters.
Het Registergoedwordt afgeleverd in de feiteli,ike toestandwaarin het zich op het
moment

3.

en/of de Notaris

dan het verstrekken

van Aflevering

blijkt

te bevinden.

Indien het Registergoed na de Gunning, geheel of gedeelteliik, teiïietgaat, wordt
beschadigd

of anderszins

in waarde

daalt kan dit, ongeacht

de oorzaak,

niet aan de

16

Verkoper

4.

worden

tegengeworpen

het Registergoed

op de Koper

De aanwezigheid

van bewoners

Registergoed

is voor

indien

zulks

zich

voordoet

nadat

het risico

van

is overgegaan.
en/of

rekening

gebruikers

en risico

van

bij

de Aflevering

van het

de Koper.

Ontruiming
Artikel

23

De geëxecuteerde,
Proces

verbaal

zodai'iig

niet

toewijzing

alsmede

degene

van toewi,jzing
bekend

die zich

zonder

was aan de Koper,

tot ontniiming

worden

op het moment

recht

of titel

zal op grond

van

de inschri.jving

het Registergoed

iiï

van het

bevindt

van het Proces-verbaal

en als

van

genoodzaakt.

Gebruikssituatie
Artikel
l.

24

In de Bijzondere
Registergoed
vaststelling

2.

Indien
-

Veilingvoorwaardei'i
worden

ven'neld

daarvan,

bekeiïd

het Registergoed

-

ten tijde

op basis

Bijzondere

Veilingvoorwaarden

op andere

en gebruikssifüatie

dat bij de Verkoper

van bet

op het inoment

van

vaïï de Levering:

van een huurovereeï'ikomst

bekend

wi,jze

zover

is.

is veföuurd

huurovereenkoinst

zal de verhuur-

voor

oi'ndat
was;

is verhuurd

die iïiet

de Verkoper

vermeld

niet

met

is in de

deze

of

dan vermeld

in de Bijzondere

Veilingvoorwaarden,
komt

l'iet risico

rekening

van de betreffende

van de Koper

gestanddoening

van

mogelijkheid
op groi'id
3.

Indien

over

voor

Verkoper

zover

of zijn

Burgerlijk

de wet

voor

onder

onverininderd

de evei'ifüele

hu-iu'overeenkoinst

te vernietigen

Wetboek.
gaan

de rechten

en plichten

uit de huiu'

op de

dit voorschrijft.

of overige

beslagen

in de Bijzondere

huurovereenkomst,

is verhuurd,

huurteiï'nijnen

desali'iiettemin

het Registergoed

oin de betreffende

van artike13:264

zover

de Koper

de betreffende
de Koper

l'iet Registergoed

Koper
Voor

voor

l'iuurovereenkomst

en aanvaardt

door

aanspraken

de Verkoper,

Veilingvoorwaarden.

zi,jn verpand

inaakt

of gecedeerd

de Verkoper

De Verkoper

verklaart

daarvan

aai'i de
melding

dat hij tegenover

de

Koper en zi,jn rechtsopvolgers geen aanspraak maakt op recl'iten op huurtenni,inen
uit hoofde

van pandrecht,

die verschijnt

cessie

of beslag

ï'net ingang

van

de eerste

huurten'nijn

na de Levering.

De Verkoper staat er iíet voor in dat de na de Levering te verschiinen
huurtennijnen

of overige

aaiïspraken

niet

zi,jn verpand

of gecedeerd

aan derden,

dat hierover niet op een andere wiize is bescl'ükt, of dat deze huurtenni,inen of
overige

aanspraken

Bijzondere
4.

Ingeval

bepaalde

Voor

-

beslagei'ï

Veilingvoorwaarden

in artikel

komt

derden,

ook

geen

inededeling

een beslaglegger

gesloten

505 lid 2 Wetboek

al wordt

daarvan

in de

gedaan.
doet

deze een beroep

huurovereenkomsten,

van Burgerlijke

behoudens

Rechtsvordering

op
het

ten aanzien

van woonruimte.

wat betreft
zi.jiïde

door

door

van na de beslaglegging

van de verhuur

kracht

zijn

van een executieveiling

nietigheid

5.

niet

iedere,

ten tijde

van de Levering,

ter zake

het Registergoed

huurovereenkoinst:

het risico

huurovereenkomst

dat er op een (of ineerdere)
beslag

is gelegd

voor

recht(eïï)
rekei'iiiïg

uit hoofde
van de Koper;

van

de

van
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voor

zover

de huurder

bai*garantie

een waarborgsoin
kan de Koper
in opdracht
originele

verplicht

te doen stellen,

heeft gestort

jegens

bankgarantie

door de huurder
in weerwil

alleen

gestelde

in het bezit

overigens

waarborgsoi'n

eei'i

te storíen

heeft doen stellen;

aanspraak

originele

of een

er niet voor in dat de huurder

of een bankgarantie

de Verkoper

van de huurder

heeft de Koper

is

staat de Verkoper

maken

op afgifte

bankgarantie,

van een

als de betreffende

is van de Verkoper;

ter zake een:

gestorte

waarborgsom;

van een verplichting

ter zake niet door de huurder

gestorte

waarborgsom;
-

in opdracht

-

weerwil

iiï

gestelde
-

van een verplichting
jegens

heeft de Koper

geen aanspraak

daarover

huurovereenkoinst

6.

Indien

de Verkoper

huiu'termijn

Levering

Wetboek,

is verleend

van het feit dat
servicekosten

heeft voldaan;

valt, uitsluitend

van de

füssen de Verkoper

venekend

voor zover

en de

de Verkoper

de

heeft ontvangen.

het een verkoop

aan de Veiling

op grond

heeft op de betaalperiode

betreft

door een hypotheekhouder,

voorafgaand

van de huurder

vai'ï het Registergoed

omzetbelasting

die betrekking

waarin

en voorzover

Registergoed

-

jegens

van Levering

op en per de datui'n van Levering

betreffende

en/of

ter zake niet in opdracht

verschuldigde

een hututermijn,

Koper

bankgarantie;

de Verkoper;

tot het moment

en evenfüeel
wordt

gestelde

bankgarantie,

geen aanspraak
de huurder
-

van de huurder

van een tot bewoning

dient

het verlof

hij er voor

als bedoeld

bestemd

zorg te dragen

in artike13:264

dat

lid 5 Burgerlijk

tenzi,j:

er wettelijk gegronde redenen zi.jn dat niet te doen; of
het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan
verzoek

door de hypotheekhouder,

niet is verleend.

In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij,
indien

bedoeld

uitoefening

daarvan

Voorafgaaiïd
7.

verlof

wordt

en wordt

Artikel

van

gebreken

het huurbeding

zelf inroept

of de

aaiï de Koper.
Verkoper

van toepassing

hierover
onder

onder huurovereenkomst

overeenkoi'nst

van het Registergoed

verleend,

verstrekt

voor zover

verstaan

andersoortige
Gevolgen

overlaat

aan de Veiling

In dit artikel
huurkoop

is of wordt

op grond

het gebruik

waarvan

nadere informatie.

hutn tevens pacht

en

tevens verstaan

een

een ander dan de recl'ithebbende

heeft van het Registergoed.

bij Aflevering

25

De gevolgen

in geval

toerekenbare

tekortkoming

van gebreken

bij de Aflevering

van de Verkoper,

komen

die niet het gevolg
volledig

zijn

voor rekening

vai'i

een

van de

Koper.
Niet

nakoming

Artikel

l,

26

Bij niet of niet tiidige nakoming van de koopovereenkomst, anders dan door
niet aan één der partijen
aansprakelijk
rente, ongeacht
volgende

lid.

voor

toe te rekenen

alle daaruit

voor

het feit of de nalatige

tekortkoming,

de wederpartij
partij

is de nalatige
ontstane

in verzuim

eeiï

parti,j

scbade met kosten

is in de zin van het

en

18

2.

Indien
gebreke

één van de partijen, na bij
te zijn gesteld, gedurende

deurwaardersexplootof aangetekendschriiven in
drie (3) dagen inet de nakoming

van één of

meer van ziin verplichtingen nalatig blijft, is dezepartij in verzuim en lïeeft de
wederpartij
a.

de keuze

nakoi'ning

füssen:

van de koopovereenkomst

de nalatige

verlangd

vermelde

termijn

te vorderen

kan worden,

in welk

van drie (3) dagen voor

de dag van nakoming

een onmiddelli,jk

geval

indien

dit in redeli.jkheid

de nalatige

elke sedertdien

opeisbare

na afloop
ingegane

van

van de

dag tot aan

boete verschuldigd

is van

drie pro i'nille (3 o/oo) van de Koopprijs met een minimum van in elk geval
duizend
b.

euro (€ l.OOO,-),

de koopovereenkomst

en betaliiïg van
van de Koopprijs
3.

Ingeval

recht

rechterlijke

füssenkomst

ontbonden

te verklaren

een oiuniddellijk opeisbareboete van viiftien procent (15%)
te vordereíï.

van niet-nakoming

vennelde

of,

zonder

slechts,

door de Verkoper
iiïdien

het gebrek

heeft de Koper

van zodanige

het in lid 2 sub b

aard en oinvang

is, dat de

Koper aannemeli,ikkai'i inaken, dat h4j niet gekocht zou hebben indien hi.j - tei'i
t4jde van het uitbrengen vai'i de bieding waarvoor is gegund - van dit gebrek op de
hoogte zou zi,in geweest.Zo niet, dan heeft de Koper alleen recht op vergoeding
van de door het gebrek
Indien

parti,jeiï

Indien

de Verkoper,

binnen

zes (6) maanden

waarop

tot l'ierveiliiïg

de oorspronkelijke

Veiling

de Koopprijs
zijnde

Koper

In alle andere

Veilii'ig

hoger

deskundige

die wordt

ontbonden

overgaat
plaatsvond,

te l'iebben

op vergelijkbare

is de

wordt

verklaard,

voorwaarden

als

de schade van de Verkoper

verboogd

dan verkoop

opbrengst

in herveiling,

geleden

benoemd

l'iet Registergoed

inet kosten

en rente. Indien

is dan die van de oorspronkelijke

van die i'neerdere

gevallei'i

lid 4, zal de door de Verkoper
ressort

eri andere schade.

het ii'i dit lid 3 bepaalde,

verschil füssende Koopprijs van de oorspronkeliike

en die van de herveiling,

verzuim
5.

omtrent

na de koopovereenkomst

vastgesteld op het iïadelig
herveiling

waardevermindering

verschillen

de deskundige, die op de in lid 5 vennelde wi,ize wordt benoemd,

uitspraak van
beslissend.
4.

veroorzaakte

van mening

geen voordeel

door de rechtbank,

is gelegen.

Nadat

zal de in

gei'üeten.

overeei*omstig

schade worden

in de

Veiling,

het bepaalde

vastgesteld

in

door een

sector kanton,

binnen

de meest gerede partij

wiens

zich jegei'is

de

wederparti.i scl'iriftelijk op deze bepaling heeft beroepen,heeft de wederpartij
gedurende
6.

een maand

volgens

de wet bevoegde

Betaalde

of verschuldigde

schadevergoeding
7.

171id
Artikel

van het geschil

door de

te kiezei'ï.

boete strekt

niet in mindering

van verscl'irildigde

opgenomen

in de vorige

artikelleden

laten bet bepaalde

in artikel

dag, kan onderhands

op het

4 onverlet.
verkoop
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Tot veertien
Registergoed
schriftelijke

2.

rechter

voor berechting

inet rente en kosten.

De voorschriften

Onderhandse
1.

de gelegenheid

dagen vóór
worden

geboden

de Veiling
door middel

bepaalde

van een aaiï de Notaris,

gericlïte

verklaring.

Een onderhands
voorwaarde

de voor

Bod wordt

of voorbehoud

geacht niet te zijn uitgebraclït
is gedaan

of herroepelijk

indien

is, tenzij

dat onder

de Bieder

op eerste
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verzoek

van de Notaris

en vóór

de indiening

vai'i het verzoekschrift

de

voorwaarde, het voorbehoud of de herroepelijkheid schrifteliik intrekt.
3.

Door

aanvaarding

van het onderhandse

hypotheekgever

of degene

koopovereenkoi'nst
Burgerli,jk
4.

Bij

die executoriaal

beslag

tot stand i'net inachtnei'ning

heeft gelegd,

komt

van het bepaalde

de

in aríikel

7:2 lid 1

Wetboek.

een Onderhandse

het Registergoed
Onderhandse

verkoop

zijn

de voorwaarden

van overeenkomstige

verkoop

of de Bijzondere

5.

Bod door de hypotheekhouder,

zich

daartegeiï

die gelden

toepassing,

tenzij

verzet

of daarvan

wordt

afgeweken.

Veilingvoorwaarden

voor

de Veiling

van

de aard van een
in het onderhavige

artikel

In afw4jking van artikel IO dient de onderhandseKoper de waarborgsoin van
artikel

12 uiterlijk

bedoelde

te voldoen

binnen

twee dagen na de in lid 3 van dit artikel

aanvaarding.

De Kooppriis, kosten en heffingen dienen uiterli.jk te worden voldaan binnen vier
weken
6.

nadat de voorzieningenrechter

de Onderhandse

De Onderhandse

verkoop

wordt

aangegaan

onder

van goedkeiu'ing

daarvaiï

door de voorzieningenrechter,

verkoop

heeft goedgekeurd.

de opschortende

voorwaarde

overeenkomstig

artikel

548 Wetboek vaiï Burgerliike Rechtsvordering.
7.

In het belang

van de rechthebbende

van het Registergoed,

kai'i de verkopende

partij bii de Onderhandseverkoop het verzoek iffet indienen of, na indiening,
intrekken zonder dat de verkopende partii gehoudenis aan de onderhandseKoper
schade te vergoeden.
8.

De akte van Levering

zal worden

verleden

voor

de Notaris.

Notaris
Artikel
l.
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De Notaris

neemt

bi,j het uitvoeren

van de opdracht

tot de Veiling

een

onaföankeli.jkepositie in. Hii houdt rekening i'net de belangen vaiï alle bi,j de
Veiling

betrokkenen

waaronder

begrepen

Verkoper

de opdracht

aan de Notaris

ook die van de geëxecuteerde.
dat de geëxecuteerde

tot de Veiling

daarover

executiegeschil

2,

waaronder
het geval

niet had mogen

te beslissen

en moet

maken

bij de daartoe

aanhangig

Bij

van ïnening
of kiu'inen

de geëxecuteerde
bevoegde

geschillen

is dat de
geven,
tijdig

is het niet
een

recl'iter.

De Notaris confon'neert zich aan de richtlijnen ei'i beleidsregelsvan de Konink14jke
Notariële

Beroepsorganisatie,

regelgeving,

waaronder

tenorisine

en voorts

aan de in Nederlai'id

de Wet ter voorkoming

of de daarvoor

geldende

van witwassen

in de plaats getredei'i

regeling.

wet- en

en financieren

In verband

hiermee

van
kan

de Notgis verplicht zijn oin sifüaties of transactiesinet eei'i ongebruike14ik
karakter te melden bij de betreffende bevoegde instantie. Volgens de wet inag de
daarbij betrokken belanghebbendenniet van een dergelijke melding op de l'ioogte
brengen.
Dwingend
Artikel

recht
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De Veilingvoorwaarden
regeling

Schriftelijke
Artikel
Indien

gelden

slechts

voor zover

de wet iïiet dwingend

een andere

voorschrijft.
verklaringen

30
bepaald

is dat een verklarii'ig

alleen per gewone

of aangetekende

schriftelijk
brief

inoet

geschieden,

worden

gedaan,

kan zij niet

maar kan de verklaring

ook bij

20

exploot,

fax, e-mail

of ander elektronisch

Veilingvoorwaarden
kaiï de Notaris
identificatie

bericht

anders voorschriiven.

aanvullende

eisen stellen

worden

gedaan

tenzij

de

Ook na het uitbrengen vaiï eeiï verklariiïg

ter verificatie

van de inhoud

daarvan

en/of

van de afzender.

Slotbepalingen
Artike131
l.

De Algemene
de termijnen,
van de termijn

2.

Tennijnenwet

1964,

nummer

voorwaarden

van drie dagen, vemeld

314) is van toepassing

zijn vermeld

in artikel

inet uitzoi'idering

26 lid 2.

Aan de Koper wordt i'üet eerder een grosse afgegeven dan nadat h4jaan al zijn
verplicl'itiiïgen,

3.

(Staatsblad

die in deze algeinene

Van

evenfüele

voortvloeiende
aanvullingen

uit de Veiling,
op, of afwijkiiïgen

l'ieeft voldaan.
van deze algei'nene

voorwaarden

dient uit de Bijzondere Veilingvoorwaardei'i
te bli.iken. In geval van
tegenstrijdigheid füssei'i deze algei'nene voorwaarden en de Biizondere
Veilingvoorwaarden

gelden

de laatste.

op

