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ONLINE EXECUTIEVEILING  
28 SEPTEMBER 2017 OM 13:00 UUR 
Zijlweg 1 te 4944 AV RAAMSDONK 

 

  
 

Object  1. Een perceel grond met opstallen, zijnde een restaurant en 
bedrijfsruimten/loods, met erf en verder toebehoren,  

2. een perceel grond met de daarop aanwezige camping/chaletpark met erf 
en verder toebehoren en 

3. het parkeerterrein met ondergrond en verder toebehoren, gelegen 
aan/nabij de Zijlweg 1 te 4944 AV Raamsdonk 

   
Inleiding  Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op 28 september 2017 om 

13:00 uur, online veiling via www.bog-auctions.com , ten overstaan mevrouw Mr. 
F. Stroucken, verbonden aan CMS Derks Star Busmann N.V. gevestigd in het 
Atrium, aan de Parnassusweg 737, 1077 DG  Amsterdam. 

 

   

Contact  Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of neemt u 
contact op met: 
 
Kinneging & Heijer  
Makelaardij o/z B.V. 

CMS Derks Star Busmann N.V.   
Parnassusweg 737  
1077 DG Amsterdam 

Derde Kostverlorenkade 33 

1054 TR Amsterdam 

Mevrouw Mr. J. de Waal 

Telefoonnummer 020 – 589 3010 

Email: info@khmakelaardij.nl  

Telefoonnummer 020 – 301 6439 

Email: janneke.dewaal@cms-dsb.com 

  
 

http://www.bog-auctions.com/
mailto:info@khmakelaardij.nl
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Veilinggegevens 
 
Veiling  Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’) 

 
De openbare veiling vindt plaats op 28 september 2017 om 13:00 uur, online (bij 
inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaand één van de 
notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann. 
 
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene 
veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere 
veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris 

en gepubliceerd worden op: www.veilingnotaris.nl en www.bog-

auctions.com 
 

   
Onderhandse bieding  Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. 

De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 13 
september 2017  om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de 

veilingnotaris te worden gericht aan CMS Derks Star Busmann t.a.v. mr. F. 

Stroucken, Parnassusweg 737, 1077 DG Amsterdam, of per email: 

janneke.dewaal@cms-dsb.com.   

 
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: 

www.veilingnotaris.nl en www.bog-auctions.com 
 
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 
3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan. 

   
Inzetpremie 
 
 

 De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en 
wordt in rekening gebracht bij de koper. Bij niet-gunning, of niet doorgaan/staking 
van de veiling wordt de inzetpremie (plok) niet uitgekeerd. 
 

Gunning  De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te 
gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 
17:00 uur uitspreken. 

   
Veilingkosten  De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd 

in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op  www.veilingnotaris.nl 

en www.bog-auctions.com 
   
Overdrachtsbelasting  Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 

overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. 
   
Garanties  Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan 
wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. 

   
Bijlagen  - Kadastrale kaart 

- Kadastraal bericht object 
- Bouwtekeningen 

 

http://www.veilingnotaris.nl/
http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/
mailto:janneke.dewaal@cms-dsb.com
http://www.veilingnotaris.nl/
http://www.bog-auctions.com/
http://www.veilingnotaris.nl/
http://www.bog-auctions.com/
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Objectgegevens  

Omschrijving  Een perceel grond met opstallen, zijnde een restaurant en 
bedrijfsruimten/loods, met erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend 4944 
AV Raamsdonk, Zijlweg 1, 1 b, 1 b 01 tot en met 1 b 03 en 1 c, kadastraal 
bekend gemeente Raamsdonk, sectie I nummer 578, groot drieënzestig are 
(63a), belast met een herinrichtingsrente van éénhonderdveertien euro en 
éénenveertig eurocent (EUR 114,41) met als eindjaar 
tweeduizend vierentwintig (het "Registergoed I"); 
 
Een perceel grond met de daarop aanwezige camping/chaletpark met erf en 
verder toebehoren, plaatselijk bekend 4944 AV Raamsdonk, Zijlweg 2 a tot en 
met 2 h, 2 j, 2 k, 2 m, 2 n, 2 p tot en met 2 t, kadastraal bekend gemeente 
Raamsdonk, sectie I nummer 579, groot één hectare vierentwintig are zestig 
centiare (1ha 24a 60ca), belast met een herinrichtingsrente van 
tweehonderdzesentwintig euro en achtentwintig eurocent (EUR 226,28) met 
als eindjaar tweeduizend vierentwintig (het "Registergoed II"); 
 
Het parkeerterrein met ondergrond en verder toebehoren, gelegen aan/nabij 
de Zijlweg 1 te 4944 AV Raamsdonk, kadastraal bekend gemeente 
Raamsdonk, sectie I nummer 559, groot zesentwintig are (26a) (het 
"Registergoed III"), 

   
Locatie  Gelegen aan de Oude Maasje (een zijtak van de Bergsche Maas) in de 

gemeente Raamsdonk en Geertruidenberg ligt dit terrein genaamd 
Watersportcentrum Hermenzeil. 
De aanlegsteigers en de haven behoren niet tot het te veilen object. 
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Bereikbaarheid  De te veilen percelen zijn goed bereikbaar per auto via de A27 en A59.  

   

Indeling   De horeca-gelegenheid met bijbehorende woning heeft een bruto 
vloeroppervlakte van circa 390 m² (geen NEN2580 meting), exclusief de serre. 
Tevens is een ruim terras met uitzicht over de rivier. 
Het “havengebouw” heeft een bruto oppervlakte van circa 390 m² (geen 
NEN2580 meting). 
De winterstalling/zomerspeelruimte is een gebouw met een bruto 
vloeroppervlakte van circa 120 m² (geen NEN2580 meting). 
Tot slot staan op het recreatieterrein 38 chalets/sta-caravans. Voorzover de 
chalets/sta-caravans kwalificeren als roerende zaken vallen deze uitdrukkelijk 
niet onder het te veilen Registergoed. De roerende zaken zullen niet door 
Verkoper worden verwijderd. 
 

   
Milieu  Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2015 aanvaardt Verkoper 

geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo 
gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed en/of het gebouw 
welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor 
mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving 
en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen 
van andere maatregelen. 
Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door 
Verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid 
aanvaard. 
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Ondergrondse tank   Voor zover aan verkoper bekend is/zijn in het object geen ondergrondse  

tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.  
   
Bestemming  Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed wordt 

te dezen verwezen naar de relevante voorschriften van het bestemmingsplan 
"Buitengebied Geertruidenberg" van de gemeente Geertruidenberg, welk 
bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op de site van 
ruimtelijkeplannen.nl. 
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de 
bestemming. 
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Bijzonderheden  Uit het onderzoek in het gemeentearchief is gebleken dat de gemeente 
Geertruidenberg op 4 augustus 2017 een brief heeft uit doen gaan waarin zij 
meldt voornemens te zijn de volgende vergunningen in te trekken: 

1. HZ_WABO 020110233 betreffende het realiseren van 3 
appartementen voor recreatieve doeleinden op de verdieping van 
“Het Havengebouw” 

2. BV20090044 betreffende het plaatsen van 18 stacaravans van 75 m² 
op het adres Zijlweg 1 te Raamsdonk. 

De hypotheekhouder heeft naar aanleiding van deze berichtgevingen een 
zienswijze bij de gemeente ingediend. Verkoper aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de ingewonnen informatie en de mogelijke intrekking 
van de genoemde vergunningen komt geheel voor rekening en risico van 
koper. 
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Foto’s 
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Kadastrale kaart   
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Kadastraal bericht  
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Bouwtekening bedrijfsruimte en woning 
begane grond 
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Bouwtekening bedrijfsruimte en woning 
verdieping 
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Bouwtekening havenkantoor 
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Bouwtekening zomerspeelruimte 
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Disclaimer  Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de Rabobank (de 
“Executant”) aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de 
geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”). 
Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. is door de Executant geautoriseerd, 
uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Executant, om namens de 
Executant deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen 
aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële 
Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te 
assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en 
de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van 
de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. tot het aangaan 
van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand 
te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele 
investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te 
hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te 
overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke 
Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, 
fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentieel 
Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie 
zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders 
overeengekomen.  
 
De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren. De 
Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie 
die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij 
willen bieden op het Vastgoed. De Executant en Kinneging & Heijer 
Makelaardij o/z B.V. en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan 
hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet 
enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze 
Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte 
informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. 
Specifiek wordt er door de Executant en/of Kinneging & Heijer Makelaardij 
o/z B.V. geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of 
redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, 
schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal 
onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten 
onderzoeken en evalueren. Noch de Executant, noch Kinneging & Heijer 
Makelaardij o/z B.V. hebben een verplichting om additionele informatie te 
verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te 
werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig 
moment mogen blijken.  
 
Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. treedt met betrekking tot de 
Transactie op als exclusief adviseur van de Executant en zal derhalve 
andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of 
Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever 
in relatie tot de Transactie.  

 


