
SCHATTING KOSTEN EXECUTORIALE VERKOOP VIA INTERNET
Van: Engewormer 27A te Wormerveer
Opgave per: 9 augustus 2017

Verantwoording kostenopave

Voor rekening van de koper komen:

excl. BTW incl. BTW
Honorarium notaris € 9.000,00               € 10.890,00           

Honorarium zuivering* € 73,50                     € 88,94                   

Inschrijfkosten kadaster veilingakten € € 126,00                 

Inschrijfkosten  kadaster zuivering* € 7,87                       € 7,87                     

Kadastrale recherches € 180,00                  € 217,80                 

Kosten veilingorganisatie* € 562,50                  € 680,63                 
Extra kosten bij doorgang van de veiling* € 187,50                  € 226,88                 

Marketing- en publicatiekosten* € 2.103,75               € 2.545,54             

Platformnotaris* € 56,25                     € 68,06                   
Extra kosten bij doorgang van de veiling* € 187,50                  € 226,88                 

Deurwaarderskosten* € € 669,21                 

Leges rechtbank zuiveringsprocedure 3:273 BW* € € 45,75                   

Kosten opvragen informatie gemeente, KvK, GBA +/-* € 66,20                     € 80,10                   

Advertentie www.veilingnotaris.nl* € 125,64                  € 152,03                 

Kosten koeriersdiensten* € 44,55                     € 53,91                   

Kosten Planviewer en Vastgoedscanner* € 4,20                       € 5,08                     

Overige kosten* € € 18,75                   + I77P.M.

Achterstallige waterschapslasten (jaren: 2012 t/m 2017) € € 1.650,06             

€ €

Totaal excl. BTW € 12.599,46             
Totaal incl. BTW € 17.753,47    

* met betrekking tot deze kosten geldt dat er 37,5% van de totale kosten voor rekening van de koper op de
veiling komen aangezien uit het in de bijzondere veilingvoorwaarden genoemd taxatierapport
volgt dat 3/8e deel (37,5%) van de waarde van het registergoed toe te rekenen is aan het bedrijfsgedeelte.

In dit overzicht is reeds 37,5% van de kosten genomen.
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Specificatie overige kosten:
- Inzetpremie: 1% ten laste van koper
-
- Eventuele kosten akte de command € 196,00 excl btw (indien mogelijk)

Betalingstermijnen
Betaling kosten:
binnen zes werkdagen na de gunning: 10% van de koopprijs.

Betaling waarborgsom of afgifte bankgarantie:
binnen zes werkdagen na de gunning: 10% van de koopprijs.

Betaling koopprijs:
uiterlijk vier weken na de dag van de gunning, vóór 12.00 uur.

De notaris geeft hieronder een opgave per voormelde datum van de door koper verschuldigde kosten bij de onderhavige 
executoriale verkoop (zowel via de openbare veiling ex artikel 3: 268 lid 1 BW als via de onderhandse verkoop ex artikel 
3: 268 lid 2 BW).Deze opgave is een schatting van de kosten en met zorg berekend. Dit geeft geen garantie voor een 
juiste en volledige opgave. Mogelijk zijn de kosten hoger dan hieronder opgegeven. Dat is voor risico van de koper.

De kosten overeenkomstig uit artikel 10 van de Algemene Veiling Voorwaarden met Internetbieden 2015 
(AVVI 2015), juncto artikel 10 van de Bijzondere Veilingvoorwaarden.

Overdrachtsbelasting 2% over het woongedeelte en 6% over het bedrijfsgedeelte 

Pagina 1 van 1


