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 onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling.
De veiling vindt plaats in twee fasen, welke fasen op één dag zullen plaatsvinden,
aansluitend aan elkaar:
- de eerste, de inzet, bij opbod;
- de tweede, de afslag, bij afmijning.
2. Omzet- en overdrachtsbelasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
3. Inzetpremie
De inzetpremie bedoeld in artikel 7 AVVE bedraagt één procent (1%) van de inzetsom.
De inzetpremie wordt uitsluitend aan de inzetter en op één bankrekeningnummer
uitbetaald.
Overeenkomstig artikel 9 AVVE is de inzetpremie voor rekening van verkoper.
4. Financiële gegoedheid vóór of tijdens veiling
De bieder, de koper, de vertegenwoordigde en alle andere die aan de biedingen
deelnemen moeten hun financiële gegoedheid kunnen aantonen zoals bedoeld in artikel
14 AVVE door:
- het gebruikmaken voorafgaand aan de veiling van een internetborg zoals hierna
onder 12 omschreven; of
- een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin
van de wet te overleggen tijdens de veiling, waaruit blijkt dat zij over voldoende
financiële middelen beschikken 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.
5. Eigenaarslasten
Ter informatie: volgens opgave van de desbetreffende instanties bedragen de
eigenaarslasten voor het registergoed per vandaag:
- onroerendezaakbelasting: driehonderd vierenzestig euro en achtenvijftig cent
(€ 364,58);
- rioolheffing: éénhonderd drieënzeventig euro en zesennegentig cent (€ 173,96);
- waterschapslasten: éénhonderd achtendertig euro en tien cent (€ 138,10).
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Deze eigenaarslasten worden niet verrekend, met uitzondering van het eventueel onder
6 van deze voorwaarden bepaalde.
Achterstallige lasten
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:
- niet van toepassing.
Bestemming
Het registergoed is, voor zover verkoper bekend, nu in gebruik als woonhuis met
bedrijvigheid (opslagruimte).
Gebruik bij de eigenaar
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door één van de
eigenaren.
Gebruik bij derden
1. Volgens opgaaf van de gemeente naast één van de eigenaren op het adres van het
registergoed geen andere personen ingeschreven als bewoner.
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
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; 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. De uitoefening van de in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid
tot inroeping van het huurbeding wordt aan koper overgelaten. De uitoefening

vindt plaats voor rekening en risico van koper.
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.
6. Indien het registergoed is verhuurd, gaan de rechten en plichten uit de huur op de
koper over voor zover de wet dit voorschrijft.
7. 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;
- 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.
8. 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.
10. Overige informatie betreffende het registergoed
Aanschrijvingen
Na schriftelijke informatie, ingewonnen bij de daartoe aangewezen gemeentelijke dienst
met datum twintig juni tweeduizend negentien, is gebleken dat er geen
(voor)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzeggingen bekend is/zijn.
Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
Bouwwerken zonder bouwvergunning
5.

Volgens een bericht van de gemeente Schouwen-Duiveland, met datum twintig juni
tweeduizend negentien, zijn ten aanzien van het registergoed geen besluiten genomen
in de zin van artikel 2.1 tot en met 2.3a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(bouwwerken waarvoor geen omgevingsvergunning is verleend) en zijn ook geen
handhavingsacties in verband met artikel 2.1 tot en met 2.3a Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht te verwachten, noch zijn in verband met artikel 2.1 tot en met 2.3a Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht dwangsommen opgelegd. Verkoper aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
Energielabel
Verkoper verklaarde geen eigenaar te zijn geweest van het registergoed en beschikt
derhalve niet over een definitieve energielabel.
11. Aan het registergoed verbonden rechten en verplichtingen; verwijzing naar eerdere
akten
Voor erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of andere
bijzondere verplichtingen die betrekking hebben op het registergoed wordt verwezen
naar voormelde aankomsttitel.
In die akte is onder meer woordelijk vermeld:
"Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar:
a. voormelde koopovereenkomst de dato drie mei tweeduizend zes, waarin ondermeer
woordelijk staat vermeld:
"Artikel 23 Asbest
Tussen verkoper en koper gelden de volgende bepalingen terzake de mogelijke
verontreiniging van de onroerende zaak:
Partijen verklaren ermee bekend te zijn dat ten tijde van de bouw casu quo
renovatie van het verkochte het normaal was asbest casu quo
asbestcementhoudende materialen in de bouw te verwerken. Het is verkoper niet
bekend dat in het verkochte meer asbesthoudende materialen verwerkt zijn dan
algemeen gebruikelijk was ten tijde van de bouw casu quo renovatie van het
verkochte. Verkoper is jegens koper niet aansprakelijk terzake van de (mogelijke)
aanwezigheid van asbest in het gekochte.
Artikel 24 Historische bodemverontreiniging
Partijen zijn bekend met het feit dat de grond in oudere steden in sommige gevallen
meer verontreinigende bestanddelen bevat, het betreft alsdan een historische
vervuiling. Verkoper verklaart dat hem niet meer vervuiling bekend is dan normaal is
op de betreffende locatie en dat hij geen aktiviteiten heeft ondernomen die hebben
geleid tot vervuiling."
b. voormelde titel van aankomst (deel 6790 nummer 11), waarin ondermeer woordelijk
staat vermeld:
"MONUMENTEN BEPALINGEN
Artikel 19.

Tijdens of na voltooiing van het werk is het de eigenaar van het monument
verboden daaraan iets te wijzigen of te herstellen, daarbij iets te bouwen of daarin
voorwerpen of versieringen aan te brengen, zonder machtiging van de Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Voor de gewone onderhoudswerken als het
herstellen van dakbedekkingen, goten en afvoerbuizen, het opvoegen van
metselwerk, het werk van huisschilders en glazenmakers, dit alles voor zover het
aanzien daarvoor niet wordt veranderd, is die machtiging niet nodig. Zonder
machtiging van de Minister voornoemd is het de eigenaar ook verboden onderdelen
of voorwerpen uit het monument te verwijderen.
Artikel 20.
De voorwaarden, vermeld in het eerste lid van artikel 12, het eerste lid van artikel 13
en artikel 19 zijn ook na afloop van de werkzaamheden van toepassing. Na afloop
van de werkzaamheden is de eigenaar voorts verplicht het monument onveranderd
te bewaren en te onderhouden in de staat waarin het door de herstelling werd
gebracht. Wanneer hiervoor uitgaven zouden nodig zijn, die de normale
onderhoudskosten verre overtreffen en de eigenaar ten genoegen van de Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aantoont, dat hij niet bij machte is die
uitgaven te dragen, wordt hij geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan,
indien hij aan de onderhouds- of herstellingswerken een bedrag ten koste legt, door
de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te bepalen in evenredigheid
tot de draagkracht van de eigenaar.
De normale onderhoudskosten, bedoeld in het derde lid, bestaan in het bedrag dat
in gewone omstandigheden voor het dagelijks onderhoud nodig is, vermeerderd met
een telkenjare af te zonderen bedrag, bestemd ter bestrijding van de kosten van
periodiek voorkomende hogere uitgaven, als de vernieuwing van dakbedekking en
goten. Het derde lid is niet toepasselijk, indien het onderhoud van het monument op
het ogenblik, waarop het in dat lid bedoeld uitzonderingsgeval zich voortdoet,
kennelijk verwaarloosd is.
Artikel 21.
Na afloop van de werkzaamheden is de eigenaar verplicht, het monument kosteloos
ter bezichtiging te stellen. Wenst hij een toegangsgeld te heffen, dan heeft hij
daartoe toestemming nodig van de Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, die aan die toestemming bijzondere voorwaarden omtrent de aan
de opbrengst te geven bestemming kan verbinden. Van de Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen en de door deze aangewezen personen, de leden der
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, de Directeur van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en de door deze aangewezen personen mag geen betaling
worden gevorderd. De eigenaar is verplicht, aan kunstenaars en geleerden kosteloos
gelegenheid te geven, in het monument studies te maken, te tekenen en te
fotograferen. Het eerste en het tweede lid van dit artikel zijn niet toepasselijk op
woningen, waartoe echter door de bewoner de kosteloze toegang niet mag worden
geweigerd aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de door

deze aangewezen personen, de leden van de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg, de Directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de
door deze aangewezen ambtenaren.
Artikel 22.
Indien een monument, dat op het ogenblik, waarop Rijkssubsidie werd verleend, in
gebruik was voor de eredienst, aan deze bestemming wordt onttrokken en de
eigenaar het niet kan of wil vervreemden met inachtneming van de bepalingen van
artikel 23, kan hij zich, behoudens het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, van
al zijn verplichtingen ingevolge deze voorwaarden tegenover het Rijk bevrijden door
het monument, bij een tot de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
gericht aangetekend schrijven, kosteloos aan het Rijk aan te bieden. Wanneer het
Rijk dit bod aanvaardt, is de eigenaar van alle ingevolge deze voorwaarden op hem
rustende verplichtingen ontheven van de dag van eigendomsoverdracht af.
Verklaart het Rijk het aanbod niet te aanvaarden, dan is de eigenaar ook van al deze
verplichtingen ontslagen van de dagtekening van die verklaring af. Zo het Rijk niet
binnen zes maanden heeft geantwoord, is de eigenaar eveneens van deze
verplichtingen ontheven na afloop van die termijn. Deze voorwaarden zullen echter
geacht worden nimmer te hebben opgehouden van kracht te zijn, wanneer hij het
monument opnieuw voor de eredienst in gebruik neemt.
Artikel 23.
Deze voorwaarden gelden zowel voor de eigenaar, aan wie de subsidie wordt
verleend, als voor iedere opvolger in de eigendom van het monument. Overdracht
van de eigendom mag slecht plaats hebben aan personen of instellingen ter
goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Bij elke
overdracht van de eigendom is de overdragende partij gehouden, de verplichting tot
nakoming van de in de artikelen 1 tot en met 26 genoemde voorwaarden ten
behoeve van het Rijk aan de nieuwe eigenaar op te leggen, met dien verstande dat,
ingeval de overdracht plaats vindt na de voltooiing van het werk, met oplegging van
de voorwaarden, in de artikelen 19 tot en met 26 omschreven en aangeduid, kan
worden volstaan. De overdragende partij is gehouden, van uur en plaats der
overdracht zo tijdig aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
kennis te geven, dat het Rijk bij de overdracht vertegenwoordigd kan zijn, teneinde
het te zijnen behoeve gemaakte beding, in het vorige lid bedoeld, bij de akte te
aanvaarden.
Artikel 24.
Wanneer niet wordt nagekomen de voorwaarde, omschreven in het tweede, derde
of vierde lid van artikel 23, verliest de overtreder zijn aanspraak op het door hem
nog niet ontvangen gedeelte der Rijkssubsidie en is hij bovendien als boete aan het
Rijk het bedrag verschuldigd, dat door de Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen bij de toekenning van de subsidie voor dit geval is vastgesteld.
Bij niet-nakoming door een zijner opvolgers in de eigendom van een der overige bij
deze voorwaarden opgelegde verplichtingen blijft in het eerste lid bedoelde geval de

daar bedoelde overtreder aansprakelijk voor de gevolgen, in artikel 25 aan zulke
overtreding verbonden. Het in de tweede lid van artikel 25 bedoeld beroep is hem
ontzegd.
Artikel 25.
Wanneer de eigenaar van het monument, aan wie Rijkssubsidie werd verleend of
een van zijn opvolgers in de eigendom, een der bij deze voorwaarden opgelegde
verplichtingen, met uitzondering van die genoemd in het tweede, derde of vierde lid
van artikel 23, naar het oordeel van de Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen niet nakomt, verbeurt hij zijn aanspraak op het nog niet uitbetaalde
gedeelte der Rijkssubsidie en is bovendien een door de Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen te bepalen boete aan het Rijk verschuldigd, ten hoogste
belopende het bedrag der door het Rijk uitbetaalde subsidie.
Wanneer de belanghebbende zich niet wenst neer te leggen bij het oordeel van de
Minister terzake van de toepassing van de artikel 19 en 20, wordt de vraag der al of
niet overtreding en die van het bedrag der herstellings- of onderhoudskosten
voorgelegd aan de Commissie van Advies, bestaande uit een lid, aan te wijzen door
de genoemde Minister, een lid door de belanghebbende, en een lid-voorzitter door
deze twee leden tezamen. Komen die beide leden niet binnen zes weken nopens de
aanwijzing van het lid-voorzitter tot overeenstemming, dan geschiedt die aanwijzing
door de president der Arrondissements-Rechtbank te ’s-Gravenhage, daartoe alsdan
door de meest gerede partij aan gezocht.
Het advies der commissie, vast te stellen bij meerderheid van stemmen, is voor beide
partijen bindend. De kosten, op de werkzaamheden der Commissie vallende, worden
gedragen door de in het ongelijk gestelde partij.
Artikel 26.
De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kan van één of meer dezer
voorwaarden ontheffing verlenen."
Voor zover in die bepalingen verplichtingen voorkomen die verkoper verplicht is op te
leggen, doet hij dat hierbij en worden die verplichtingen hierbij door koper door het
enkele feit van bieding aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van
derden zijn bedongen, worden die rechten hierbij ook door verkoper voor die derden
aangenomen.
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen moeten
overheidsorganen beperkingen registreren van de bevoegdheid tot gebruik van of
beschikking over een registergoed (als bedoeld in die wet en het toepasselijke
aanwijzingsbesluit).
In verband hiermee heeft verkoper bij de gemeente Schouwen-Duiveland geïnformeerd
naar de aanwezigheid van publiekrechtelijke beperkingen.
De gemeente heeft schriftelijk meegedeeld dat er naast de aanwijzing als beschermd
stadsgezicht en plaatsing op de monumentenlijst geen andere publiekrechtelijke
beperkingen bekend zijn.

Verkoper verklaart dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit blijkt
dat deze mededeling onjuist is.
12. 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:
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 één 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
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.
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.
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.
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.
In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de
Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt
(onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de Notaris

B.

1.

2.

3.

geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel
van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Onderhandse executoriale verkoop voor de openbare veiling
Voor de onderhandse executoriale verkoop is het volgende in het bijzonder van
toepassing:
Voorwaarden onderhandse executoriale verkoop
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.
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.
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.
a. 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.
b. 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 binnen vier (4) weken nadat de
goedkeuring van 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.
c. Geen verplichting tot indiening verzoek
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.
d. 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.
-

e.

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.
f. Risico-overgang
Het registergoed is voor risico van koper vanaf de inschrijving van de akte van
levering.
g. 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.
h. Kosten en heffingen
De kosten en heffingen worden aan koper respectievelijk verkoper in rekening
gebracht overeenkomstig hetgeen is bepaald in de AVVE onder artikel 9.

