
SCHATTING KOSTEN EXECUTORIALE VERKOOP VIA INTERNET
Van: Hassinkweg 16 te Hengelo

Opgave per: 3 juli 2017

Verantwoording kostenopave

Voor rekening van de koper komen:

excl. BTW incl. BTW

Honorarium notaris € 7.500,00            € 9.075,00                 

Inschrijfkosten kadaster royementakte € 74,00                       

Inschrijfkosten kadaster veilingakten € 126,00                     

Kadastrale recherches € 75,00                 € 90,75                       

Verschotten € 50,00                 60,50                       

Eventuele achterstalllige waterschapslasten € p.m.

Totaal excl. BTW € 7.625,00            

Totaal incl. BTW € 9.426,25          

SCHATTING KOSTEN EXECUTORIALE VERKOOP VIA INTERNET
Van: Hassinkweg 16 te Hengelo

Opgave per: 3 juli 2017

Overige kosten:

- Inzetpremie ten laste van de koper: 1% (inclusief eventuele omzetbelasting)

-

- Eventuele kosten akte de command € 350,00 excl. BTW

-

De notaris geeft hieronder een opgave per voormelde datum van de door koper verschuldigde kosten bij de 

onderhavige executoriale verkoop.

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.

6 % overdrachtsbelasting 

de kosten overeenkomstig uit artikel 10 van de Algemene Voorwaarden Voor 

Executieveilingen Via Internet 2015, juncto de Bijzondere Veilingvoorwaarden.

de wettelijke rente berekend over de koopsom over een periode welke verstrijkt tussen de datum van 

toewijzing (gunning) en de dag van betaling van de koopprijs; of

 24777090



-

Indien er voor de eigendomsoverdracht beslag wordt gelegd dan wel een hypotheek wordt

gevestigd zijn de navolgende kosten ook voor rekening koper

Leges rechtbank zuivering € 123,-

Leges rechtbank uitbetaling gelden € 123,-

Betalingstermijnen

Betaling waarborgsom of afgifte bankgarantie:

Binnen drie dagen na de gunning: 15% van de koopprijs.

Betaling koopprijs:

Uiterlijk 10 november 2017

de wettelijke rente wordt bij onderhandse executie berekend over een periode welke verstrijkt tussen de 

datum van de beschikking (waarbij de desbetreffende voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft 

goedgekeurd) en de dag van betaling van de koopprijs;

 24777090


