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Bijzondere verkoopvoorwaarden executoriale verkoop
door de hypotheekhouder
PAPENDRECHTSTRAAT 8 te 1106 BP AMSTERDAM

Dossiernummer: 2202123/MR
Repertoriumnummer: 4749

Heden dertien januari tweeduizend eenentwintig, verklaar ik, meester Jan Bertus
Temmink, hierna te noemen “notaris”, als waarnemer van meester Theresia Maria
Bos, notaris te Haarlem:
Opdrachtgever
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CMIS Nederland BV (als
rechtsopvolger van GMAC RFC Nederland BV), gevestigd te 3016 BM Rotterdam,
Westplein 6, hierna te noemen: ‘de verkoper’, heeft mij, notaris, de opdracht
gegeven voor de executoriale verkoop van het hierna omschreven registergoed
(inclusief de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek) op
grond van artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek. Ten behoeve hiervan stel ik, notaris,
hierbij de voorwaarden voor deze executoriale verkoop vast. Deze voorwaarden
gelden voor zowel de veiling als de onderhandse verkoop en zijn door mij, notaris,
in overleg met de verkoper en overeenkomstig artikel 517 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering vastgesteld. Als bewijs van instemming hiermee worden deze
voorwaarden ook ondertekend namens de verkoper door mevrouw Margaretha
Johanna Maria Ram-Teeuwen, geboren te Edmonton (Canada) op zevenentwintig
januari negentienhonderdvijfenvijftig, domicilie kiezende ten kantore van de notaris
aan de Van Eedenstraat 20 te 2012 EM Haarlem en aldaar werkzaam.
De volmacht zal aan deze akte worden gehecht.
Deze voorwaarden worden ook geplaatst op www.openbareverkoop.nl, hierna te
noemen: ‘de website’ of ‘openbareverkoop.nl’.
Deze akte heeft de volgende indeling:
1. Algemene informatie
2. Informatie over het registergoed
3. Financieel
4. Openbare executoriale verkoop (veiling)
5. Onderhandse executoriale verkoop (onderhandse verkoop)
1. Algemene informatie
1.1 datum en plaats
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De executoriale verkoop betreft een internetveiling. Tijdens de veiling kunnen biedingen uitsluitend worden gedaan via de website www.openbareverkoop.nl. De veiling vindt plaats vanaf tien uur en dertig minuten (10:30 uur).
Er is geen vaste tijd voor de onderhavige veiling omdat mogelijk meer objecten geveild worden. Ook kan het zijn dat, (hoewel meer objecten zijn aangemeld) de veiling
van één of meer objecten naar een later tijdstip wordt verschoven, terwijl tevens de
duur van de veiling per object kan verschillen. De volgorde van de objecten zal kort
voor de aanvang van de veiling worden bepaald en op de website worden gepubliceerd.
Het is daarom raadzaam voor een bieder vanaf gemeld tijdstip aangemeld te zijn op
de website en de betreffende veiling(en) te volgen tot en met de veiling van het registergoed.
De veiling vindt plaats voor een van de notarissen verbonden aan het kantoor Krans
Notarissen, te Haarlem of hun waarnemers, hierna te noemen: ‘de notaris’, tenzij de
executoriale verkoop plaatsvindt door middel van een onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
1.1 A Inleiding
1. Bij akte op achtentwintig mei negentienhonderd zesentachtig, verleden voor
meester M.A.J.E. Hazenberg, notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven
ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te
Amsterdam op negenentwintig mei negentienhonderd zesentachtig in het
register Hypotheken 4, deel 8303 nummer 8, heeft de gemeente in tijdelijke
erfpacht uitgegeven:
het tijdelijk recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de
gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel,
sectie L nummer 1406, groot vierendertig are en zeven centiare;
onder de bij die akte van toepassing verklaarde algemene en bijzondere
bepalingen, welke bijzondere bepalingen geen effect meer hebben, mede in
verband met de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers te Amsterdam op zevenentwintig augustus tweeduizend
twee in het register Hypotheken 4 deel 18396 nummer 13 van het afschrift
ener akte houdende wijziging tenaamstelling(en) na fusie op zesentwintig
augustus tweeduizend twee voor een waarnemer van genoemde notaris
Hazenberg, verleden, alsmede met de inschrijving ten kantore van de Dienst
voor het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op zestien maart
tweeduizend vijf in het register Hypotheken 4 deel 19161 nummer 174 van een
afschrift ener akte van fusie op vijftien maart tweeduizend vijf voor genoemde
notaris Hazenberg, verleden.
2. Vervolgens is gemeld tijdelijk recht van erfpacht geconverteerd en is het daarop
gelegen gebouw gesplitst in appartementsrechten bij akte houdende kadastrale
grenscorrectie, conversie erfpachtrecht, vestiging erfdienstbaarheid en splitsing
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in appartementsrechten op een augustus tweeduizend zes verleden voor
genoemde notaris Hazenberg, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de
Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee augustus
tweeduizend zes in het register Hypotheken 4, deel 50392 nummer 88, waarin
van toepassing zijn verklaard de Algemene bepalingen voor voortdurende
erfpacht 2000 Amsterdam, vastgesteld door de Gemeenteraad van Amsterdam
bij zijn besluit van vijftien november tweeduizend nummer 689, opgenomen in
een notariële akte en met die akte ingeschreven ten kantore van de Dienst voor
het kadaster en de openbare registers te Amsterdam op zevenentwintig
december tweeduizend in het register Hypotheken 4, deel 17109 nummer 37,
en voorts de bijzondere bepalingen, woordelijk luidende:
“II. dat elk na splitsing ontstane recht, voor zover het één of meerdere
woningen omvat, slechts mag worden vervreemd aan:
a. de huurder op het moment van splitsing van het recht, dan wel
b. een gegadigde voor een recht die daarop reflecteert na het eindigen
van de huurovereenkomst met de huurder, als bedoeld in het vorige lid,
van het desbetreffende erfpachtrecht;
III. dat de halfjaarlijkse termijnen van de canon voldaan dienen te worden voor
of op zestien februari en zestien augustus van elk jaar;
IV. dat op het moment van overdracht van de woningen de bestemming van
het gesplitste recht, na betaling van de jaarlijks door Burgemeester en
Wethouders vast te stellen eenmalige bijdrage, gewijzigd dient te worden
in “koopwoning”;”
Enzovoorts.
“V. dat, mocht(en de bestemming(en) van het terrein/de terreinen afwijken van
de bestemming(en) aangegeven in de akte van vestiging van het
erfpachtrecht danwel in de laatst bekende akte, zonder dat duidelijk is dat
daarvoor de vereiste toestemming is verkregen, de gemeente zich dan
daaromtrent alle rechten voorbehoudt;”
Bestemmingswijziging
In het kader van het “Convenant splitsing en verkoop sociale huurwoningen 20022007” alsmede het besluit van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam de
dato zestien juoi tweeduizend zes nummer MB2006007120 (EW 881/3), de
bestemming van de hierna te omschrijven woning, te weten “sociale huurwoning”,
te wijzigen in de bestemming “koopwoning”.
1.2 registergoed
Het registergoed is:
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met
balkon, gelegen op de eerste verdieping, alsmede een berging gelegen op de
begane grond van het gebouw te 1106 BP Amsterdam, Papendrechtstraat 8,
kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L nummer 9104 A-14,
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uitmakende het eenhonderddrieëndertig/zevenduizendzeventigste (133/7.070 e)
onverdeeld aandeel in de gemeenschap, omvattende het voortdurend recht van
erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, ten tijde
van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente
Weesperkarspel, sectie L. nummers 1406, 9004, 9005, 9006 en 9007, tezamen groot
drie duizend vier honderd vier en zeventig vierkante meter (3.474 m2) met de
rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, plaatselijk
bekend Renswoudestraat 3 tot en met 71 (oneven nummers) en Papendrechtstraat
2 tot en met 84 (even nummers) te Amsterdam;
hierna te noemen: ‘het registergoed’.
1.3 eigenaar/schuldenaar
De eigenaar van het registergoed is:
ENZOVOORTS.
hierna te noemen: ‘de eigenaar’ en/of ‘de schuldenaar’.
De eigenaar is ook de schuldenaar.
1.4 verkrijging eigenaar
Het registergoed werd door de eigenaar verkregen door levering op grond van koop.
Deze levering blijkt uit een akte op veertien mei tweeduizend zeven (14-05-2007)
verleden voor meester G. Strang, notaris te Amsterdam. Een afschrift van deze akte
is ingeschreven in de openbare registers van het kadaster op vijftien mei tweeduizend
zeven (15-05-2007), in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 52269, nummer 105.
Uit deze akte blijkt onder meer de kwijting voor de betaling van de koopprijs en het
ontbreken van de ontbindende voorwaarden die de verkrijging ongedaan zouden
kunnen maken.
1.5 hypotheek-/pandrecht
Op het registergoed is ten behoeve van de verkoper een recht van hypotheek gevestigd, hierna te noemen: ‘het hypotheekrecht’, in hoofdsom groot eenhonderdzesennegentigduizend euro (€ 196.000,00). Dit blijkt uit een akte op veertien mei tweeduizend zeven (14-05-2007) verleden voor de hiervoor genoemde notaris Sprang. Een
afschrift van die akte is ingeschreven in de openbare registers van het kadaster op
vijftien mei tweeduizend zeven (15-05-2007), in register Onroerende Zaken Hypotheken 3, deel 53156, nummer 85, deze akte hierna te noemen: ‘de hypotheekakte’.
In de hiervoor vermelde akte is een pandrecht gevestigd op:
- de roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn om de onder “hypotheekstelling en hypotheekstelling overbruggingshypotheek” (indien van toepassing) in hypotheek gegeven goederen duurzaam te dienen en door hun vorm
als zodanig zijn te herkennen;
- de aan de onder “hypotheekstelling en hypotheekstelling overbruggingshypotheek” (indien van toepassing) in hypotheek gegeven goederen aangebrachte
veranderingen en/of toevoegingen
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hierna te noemen: ‘het pandrecht’.
Het hypotheek- en pandrecht strekken tot meerdere zekerheid voor de terugbetaling
van alles wat de schuldenaar op welke grond dan ook aan de verkoper schuldig is, zal
zijn of worden volgens de administratie van de 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.
1.6 rangorde inschrijving
Het hypotheekrecht en het pandrecht zijn eerste in rang.
1.7 schuld
Het bestaan en de omvang van de schuld van de schuldenaar aan de verkoper blijkt
uit de administratie van de verkoper.
1.8 recht tot executoriale verkoop
De vordering die door het hypotheekrecht is gedekt, is direct opeisbaar geworden
door nalatigheid van de schuldenaar in de terugbetaling van dat wat hij aan de verkoper verschuldigd is, ondanks de nodige aanmaningen van de verkoper.
1.9 verzuim schuldenaar
Op grond van wat hiervoor en het in de hypotheekakte en de daarin van toepassing
verklaarde algemene voorwaarden is vermeld, is de schuldenaar in verzuim met de
voldoening van dat waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt. De verkoper is als
gevolg daarvan bevoegd gebruik te maken van zijn rechten als eerste hypotheekhouder en eerste pandhouder. De verkoper kan daarom onder meer gebruikmaken van
zijn recht tot executoriale verkoop op grond van artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek.
1.10 aanzegging
Deze executoriale verkoop is op grond van artikel 544 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering en met inachtneming van artikel 7:128a Burgerlijk Wetboek tijdig
aangezegd aan:
- de eigenaar/schuldenaar;
- de andere hypotheekhouders en/of beslagleggers;
1.11 toepasselijke algemene veilingvoorwaarden
Op deze executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (inclusief de daarin opgenomen begrippen), voor zover deze
voorwaarden en/of begrippen in deze akte niet worden gewijzigd of aangevuld. Voor
zover in deze akte niet anders is bepaald, is niet beoogd af te wijken van de definities
in de begrippen van de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017. De Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 zijn vastgesteld bij akte op vijf
december tweeduizend zestien verleden voor meester J.H. Oomen, notaris te ‘s-Hertogenbosch. Een afschrift daarvan is ingeschreven in de openbare registers van het
kadaster op vijf december tweeduizend zestien in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129. Deze Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 worden hierna ook ‘AVVE’ genoemd.
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1.12 uitoefening recht van parate executie
De verkoper oefent bij deze verkoop zijn rechten uit als hypotheekhouder. In dit kader moet de verkoper rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de
eigenaar en/of de schuldenaar, ook als de koop en/of de levering op grond van de
executoriale verkoop uiteindelijk niet plaatsvindt. De koper kan de verkoper hier niet
voor aansprakelijk houden.
2. Informatie over het registergoed
2.1 feitelijke objectinformatie
- milieu
Volgens een melding op de internetsite "bodemloket" ingezien op vier januari tweeduizend eenentwintig (04-01-2021), is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.
- energielabel
Op www.ep-online.nl staat vandaag geen definitief energielabel van het registergoed
geregistreerd. Er is wel een voorlopig energielabel, te weten B.
2.2 juridische informatie
- bestemming
De bestemming volgens de BAG-viewer is: woonfunctie.
Het registergoed is, voor zover de verkoper bekend, nu in gebruik als woonruimte.
- privaatrechtelijke rechten en beperkingen
Ten aanzien van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen
en/of andere bijzondere verplichtingen met betrekking tot het registergoed wordt
verwezen naar de akte vermeld onder 1.4.
In die akte is onder meer woordelijk vermeld:
“De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden voorts, mede ter uitvoering
van het aanvullend besluit van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, de
dato veertien juli tweeduizend zes nummer: MB 2006008224 (EW 881/3), van welk
besluit een kopie aan deze akte zal worden gehecht, dat ten behoeve van
vorenbedoeld geconverteerd erfpachtrecht, kadastraal bekend gemeente
Weesperkarspel, sectie L nummers 1406, 9004, 9006 en 9007 in eigendom
toebehorend aan Woonstichting Lieven de Key, voornoemd en ten laste van het aan
de gemeente Amsterdam in eigendom toebehorend perceel, kadastraal bekend
gemeente Weesperkarspel, sectie L nummer 9008 (gedeeltelijk), ter bestendiging
van de feitelijke situaties, de navolgende erfdienstbaarheid dient te worden
gevestigd, te weten:
Ten behoeve van het heersend erf en wel ten behoeve van het voortdurend
erfpachtrecht kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L nummer 1406,
90004, 9005, 9006 en 9007 en ten laste van het dienend erf, te weten het perceel
kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L nummer 9008 (gedeeltelijk)
om niet, ter bestendiging van de feitelijke situatie het recht om op de
gemeentegrond kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L nummer
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9008 (gedeeltelijk) ter hoogte van Papendrechtstraat huisnummer 84 een collectief
rookgasafvoerkanaal van het ketelhuis van het gebouw aan de Renswoudestraat 3
tot en met 71 (oneven nummers) en Papendrechtstraat 2 tot en met 84 (even
nummers) te Amsterdam op kosten van de erfpachter te hebben, te (onder)houden
en indien nodig te vernieuwen.
De waarde van deze vestiging erfdienstbaarheid wordt gesteld op nihil daar het een
bestendiging is van de feitelijke situatie.”
Voor zover in die bepalingen verplichtingen voorkomen die de verkoper aan de koper
moet opleggen, wordt geacht dat de verkoper dat gedaan heeft door de gunning bij
de veiling dan wel de aanvaarding bij onderhandse verkoop (in de zin van artikel 27
lid 3 van de AVVE). De koper aanvaardt deze verplichtingen door het uitbrengen van
een bod.
Voor zover het gaat om rechten ten behoeve van derden, worden die rechten geacht
door de verkoper voor die derden te zijn aangenomen door de gunning bij de veiling
dan wel de aanvaarding bij onderhandse verkoop (in de zin van artikel 27 lid 3 van de
AVVE).
- publiekrechtelijke rechten en beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit
blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. In verband hiermee heeft de verkoper bij de gemeente Amsterdam geïnformeerd naar de
aanwezigheid van publiekrechtelijke beperkingen.
Hierbij is de gemeente meegedeeld dat er bij geen of niet tijdige reactie wordt verondersteld dat er geen publiekrechtelijke beperkingen bij de gemeente bekend zijn.
Van de gemeente is geen reactie ontvangen.
De verkoper heeft mij, notaris, verklaard, dat hem geen feiten of omstandigheden
bekend zijn waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die
niet zijn ingeschreven.
De koper is ervan op de hoogte dat overheidsorganen op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor inschrijving van
de beperking in het gemeentelijke beperkingenregister. Bij perceelsveranderingen
hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor deze inschrijving. Inschrijvingen in
de registers na vandaag zijn voor risico van de koper.
- appartementensplitsing
De gemeenschap (het complex) waarvan het registergoed deel uitmaakt, is gesplitst
in appartementsrechten bij akte van splitsing op een augustus tweeduizend zes (0108-2006) verleden voor meester M.A.J.E. Hazenberg, notaris te Amsterdam. Een afschrift van die akte is ingeschreven in de openbare registers op twee augustus tweeduizend zes (02-08-2006), in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 50392,
nummer 88.
Bij die akte is opgericht de vereniging van eigenaars met de naam: Vereniging van
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Eigenaars “Renswoudestraat/Papendrechtstraat” , gevestigd te Amsterdam, en zijn
de statuten van die vereniging en het reglement van splitsing vastgesteld.
De vereniging van eigenaars is ingeschreven in het handelsregister onder nummer
65217810.
- verklaring vereniging van eigenaars
Er zijn de volgende verklaringen van het bestuur van de vereniging van eigenaars:
1. De verklaring als bedoeld in artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk Wetboek waarin staat
wat de eigenaar tot op vandaag aan de vereniging van eigenaars is
verschuldigd, over het voorgaand en huidig boekjaar en voor welke schulden
zoals bedoeld in artikel 5:113 leden 2 en 5 Burgerlijk Wetboek verkoper tot op
heden aansprakelijk is;
2. De verklaring als bedoeld in artikel 5:122 lid 6 Burgerlijk Wetboek waarin staat
wat de omvang is van het reservefonds van de vereniging van eigenaars.
Deze verklaringen zijn aan de akte vastgemaakt.
2.3 gebruik
In aanvulling op artikel 24 van de AVVE geldt het volgende:
Volgens een bericht van de gemeente Amsterdam, afdeling Dienstverlening, met datum zestien december tweeduizend twintig (16-12-2020), staat er ook een andere
persoon als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de eigenaar.
Het is niet bekend op welke grond deze persoon staat ingeschreven op het adres van
het registergoed. De hypotheekakte op grond waarvan deze executoriale verkoop
plaatsvindt, bevat het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Voor zover sprake is van huur, heeft de verkoper gebruikgemaakt van zijn bevoegdheden op grond van het huurbeding, zoals hierna omschreven.
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de eigenaar
en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming
dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
is bepaald. Bij onderhandse verkoop kan de koper de eigenaar en de zijnen na de
levering dwingen tot ontruiming op grond van de beschikking van de voorzieningenrechter, als de voorzieningenrechter deze personen hiertoe veroordeelt. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de
bevoegdheid van de koper tot ontruiming.
- bepalingen in verband met het inroepen van het huurbeding
Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met
277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof niet gevraagd.
Na de executoriale verkoop kan de koper tot ontruiming overgaan. De ontruiming
komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper doet hierbij een beroep op
de nietigheid van huur-, pacht- of andere gebruiksrechten en van de vooruitbetaling
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van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd
met het huurbeding ten behoeve van de verkoper. De uitoefening van de bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de koper overgelaten. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming. Voor
gebruik op andere grond dan huur geldt dat wat hiervoor is vermeld over de ontruiming.
3. Financieel
3.1 kosten en heffingen
a. Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een aandeel in een
onroerende zaak. Op grond van artikel 524a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 9 lid 1 van de AVVE worden aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris op basis van een uurtarief van twee honderd
vijf en twintig euro (€ 225,00) exclusief BTW voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten
van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het
indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de
koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
b. De kosten waarvoor koper op grond van de wet aansprakelijk is, zoals hiervoor onder a bedoeld zijn:
- de achterstallige bijdragen aan de vereniging van eigenaars een bedrag van
zesduizend zevenhonderdeenentachtig euro en vijf eurocent (€ 6.781,05)
per een april tweeduizend eenentwintig (01-04-2021);
Deze kosten zijn nog niet betaald en komen met de lopende termijnen tot
de datum van betaling voor rekening van de koper. Eventuele overige achterstallige en lopende eigenaarslasten komen niet voor rekening van de koper.
c. Volgens opgave van de betreffende instanties bedragen de eigenaarslasten voor
het registergoed per vandaag:
- onroerendezaakbelasting: eenhonderdtweeëntwintig euro en elf eurocent
(€ 122,11);
- rioolheffing: eenhonderdveertig euro en veertig eurocent (€ 140,40);
3.2 fiscaal
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
3.3 aanvulling op de AVVE
a. In aanvulling op artikel 10 lid 1 onder c van de AVVE geldt het volgende. Als
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artikel 3:270 Burgerlijk Wetboek van toepassing is en de verkoper te kennen
heeft gegeven de in dat artikel bedoelde verklaring aan de notaris te willen overleggen, dan moeten de koopprijs en de overige nog niet betaalde kosten en heffingen niet betaald worden dan nadat de voorzieningenrechter de in artikel
3:270 Burgerlijk Wetboek bedoelde goedkeuring aan de verklaring heeft verleend.
b. In aanvulling op artikel 26 lid 2 van de AVVE geldt dat als de wederpartij eerst
kiest voor nakoming van de koopovereenkomst in de zin van sub a van die bepaling en vervolgens alsnog voor ontbinding in de zin van sub b van die bepaling,
de boete wordt verminderd met het al betaalde bedrag van de dagboete.
4. Openbare executoriale verkoop (de veiling)
De volgende bijzondere verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de veiling.
4.1 wijze van veilen
De veiling is een zaal-/internetveiling zoals bedoeld in begrip 29 en in artikel 2 van de
AVVE.
De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag aansluitend bij afmijning.
4.2 bieden
Tijdens de veiling kan elk bod uitsluitend worden uitgebracht via de website. Het betreft immers een internetveiling als bedoeld in de AVVE.
4.3. voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden tijdens de Veiling kan plaatsvinden via de Website
www.openbareverkoop.nl.
Aanvulling begrippen
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens
de Veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.
2. Handleiding:
de handleiding “Online bieden bij een openbare verkoop” vermeld op
Openbareverkoop.nl.
3. Notaris:
de notaris die is gevolmachtigd uitvoering te geven aan de openbare verkoop.
4. Openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke Website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke
een Bod via internet kan worden uitgebracht.
5. Registratie:
het geheel van de voorgeschreven handelingen vermeldt in de handleiding “Online
bieden bij een openbare verkoop”, ter identificatie van een natuurlijke persoon die
via Openbareverkoop.nl wil bieden.
6. Registratienotaris:
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een in Nederland werkzame notaris die de identiteit van Deelnemer vaststelt en
gegevens van Deelnemer registreert. Een lijst van Registratienotarissen is
opgenomen op de Website(s).
4.4 legitimatie
De bieder, koper en vertegenwoordigde moeten zich tegenover de notaris legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
4.5 gegoedheid
De gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 van de AVVE moet door de bieder worden
aangetoond door:
- het betalen van een internetborg vóór de veiling zoals onder 4.3 omschreven; of
- een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin
van de Wet op het financieel toezicht te overleggen tijdens de veiling, waaruit
blijkt dat de bieder over voldoende financiële middelen beschikt om de prijs en
de bijkomende kosten te kunnen betalen. Deze verklaring mag op de dag van de
veiling niet ouder zijn dan vier (4) weken.
Als de bieder of koper een makelaar is die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars, dan hoeft hij tijdens de veiling zijn financiële gegoedheid niet aan
te tonen. Een makelaar wordt gelijkgesteld met een makelaar die is aangesloten bij
de Nederlandse Vereniging van Makelaar, als de notaris dit vóór de veiling schriftelijk
heeft verklaard.
De gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 van de AVVE moet door de bieder worden
aangetoond door het stellen van een waarborg als bedoeld in artikel 12 van de AVVE
vóór de gunning.
4.6 gunning
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van
beraad de derde werkdag volgende op de afslag om zeventien uur (17:00 uur) of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Als de verkoper niet tot gunning overgaat, worden:
- de kosten en heffingen die de verkoper al heeft betaald, terugbetaald;
- de waarborgsom terugbetaald en/of de bankgarantie teruggestuurd;
Dit geldt niet als de bieder/koper in gebreke is.
4.7 risico-overgang
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het
moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.
4.8 inzetpremie
Als niet wordt gegund is geen inzetpremie verschuldigd,
5. Onderhandse executoriale verkoop (onderhandse verkoop)
De volgende bijzondere veilingvoorwaarden zijn aanvullend van toepassing op de
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onderhandse verkoop door de verkoper, de eigenaar of degene die op het registergoed executoriaal beslag heeft gelegd (hierna: ‘de beslaglegger’). Dit geldt alleen voor
zover hiervan in een tussen de verkoper, de eigenaar of de beslaglegger en de koper
gesloten koopovereenkomst niet wordt afgeweken.
5.1 schriftelijke verklaring
In aanvulling op artikel 27 lid 1 van de AVVE is op de website (onderaan de aankondiging van de executie van het registergoed) een formulier beschikbaar dat verplicht
voor biedingen moet worden gebruikt.
5.2 koopovereenkomst
Direct nadat de verkoper, de eigenaar of de beslaglegger kenbaar heeft gemaakt het
bod van koper te accepteren is de koopovereenkomst tot stand gekomen, tenzij artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing is. In dat geval komt de koopovereenkomst tot stand als deze schriftelijk is vastgelegd.
De koopovereenkomst wordt schriftelijk door de notaris vastgelegd en ondertekend
door de koper en degene die het verzoek tot onderhandse verkoop indient. Op eerste
verzoek van de notaris moet de koper daartoe in eigen persoon verschijnen op het
kantoor van de notaris en een geldig identiteitsbewijs overleggen.
5.3 waarborgsom
De in artikel 27 lid 6 van de AVVE vermelde opschortende voorwaarde is niet van
toepassing op de verplichting van de koper tot betaling van de waarborgsom.
5.4 verzoekschriftprocedure
a. De verkoper, de eigenaar en de beslaglegger zijn niet verplicht de koopovereenkomst ter goedkeuring aan de voorzieningenrechter voor te leggen. Het staat
deze partijen ook vrij meer koopovereenkomsten ter goedkeuring voor te leggen.
b. De koper is verplicht om alles te doen wat nodig is om de koopovereenkomst
tijdig in te dienen. De koper is verplicht niets te doen of laten dat tot gevolg kan
hebben dat het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst niet
op tijd kan worden ingediend of dat dit verzoekschrift zal worden afgewezen. Als
koper in strijd hiermee handelt of niet handelt, komt de daardoor ontstane
schade voor rekening van de koper. Op deze verplichting is de in artikel 27 lid 6
van de AVVE vermelde opschortende voorwaarde niet van toepassing.
c. De koper en de partij die de koopovereenkomst met de koper sluit kunnen geen
rechten aan deze koopovereenkomst ontlenen als de voorzieningenrechter deze
overeenkomst niet goedkeurt.
d. Als het verzoek niet wordt ingediend, wordt afgewezen of als de verkoper de
koopovereenkomst (tijdig) ontbindt, komt de koop niet tot stand en ontvangt de
bieder de waarborgsom geheel terug.
5.5 risico-overgang
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een aandeel in een onroerende zaak. In aanvulling op artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke
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Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de
koper vanaf de inschrijving van de akte van levering in de zin van artikel 3:89 Burgerlijk Wetboek.
Ondertekening
Deze akte is verleden te Haarlem op de datum aan het begin van deze akte vermeld
en is door mij, notaris, ondertekend. Als bewijs van instemming met deze voorwaarden worden zij ook ondertekend namens de verkoper.

