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definitieve versie d.d. 5 september 2017

VERKOOPPROTOCOL
VOOR OPENBARE VERKOOP MET ONLINE BIEDRONDE

VAN HET OBJECT GELEGEN AAN DE

Koningin Wilhelminalaan

TE SCHALKHAAR

1.      Inleiding/Definities

1.1 Het voornemen bestaat om bovenvermeld registergoed te vervreemden door middel van een

gestructureerd verkoopproces (hierna ook gedefinieerd als: Verkoopproces). Dit proces betreft

een onderhandse vrijwillige (voorgenomen) verkoop en het proces kan uit twee biedingsfasen

bestaan:

a.      de onderhandse biedingsfase; en 

b.      de online biedingsfase.

Dit protocol is bedoeld om weer te geven hoe in dit verkoopproces wordt gehandeld en welke 

voorwaarden in zijn algemeenheid gelden. Het protocol geldt ongeacht de wijze waarop het 

Verkoopproces uiteindelijk wordt gestructureerd of een vervolg krijgt. Het protocol is dus ook 

bedoeld om weer te geven welke uitgangspunten zijdens de verkopende partij en haar adviseurs te 

allen tijde gelden, ongeacht in welke fase het Verkoopproces zich bevindt.

1.2 Mede gezien het feit dat het Verkoopproces een online-biedingsfase kent, is er voor het online-

biedingsproces en de registratie daarvoor aansluiting gezocht bij het algemeen bekende systeem dat

wordt gebruikt voor executie veilingen via de website www.bog-autions.com. Er is uitdrukkelijk

geen sprake van enige vorm gedwongen c.q. executieverkoop. Specifieke wettelijke bepalingen van

de executieverkoop zijn niet van toepassing.

1.3 Voor de voorbereiding en begeleiding van het Verkoopproces en het opmaken van de 

noodzakelijke documenten is een Makelaar / Vastgoedadviseur aangewezen, zoals hierna

gedefinieerd.

1.4 De kern van het Verkoopproces is dat:

a. tot uiterlijk een (1) dag voor de aangekondigde datum van de Online Verkoop een

Gegadigde de mogelijkheid heeft om zijn interesse te tonen c.q. een Onderhandse Bieding uit

te brengen;

http://www.bog-/
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b. de Online Verkoop in beginsel op de aangekondigde datum zal plaatsvinden, ongeacht of er 

Onderhandse Biedingen zijn uitgebracht;

c. de Notaris de bij hem ingeleverde Onderhandse Biedingen onder zich zal houden tot het 

moment dat de Online Verkoop is gesloten;

d. de Verkoper en diens Vastgoedadviseur na sluiting van de Online Verkoop de uitgebrachte 

Biedingen zullen ontvangen waarna zij zich over de eventuele Gunning zullen beraden;

e. het Registergoed wordt aangeboden en gecontracteerd op basis van het "as is, where is"

principe, waaronder onder meer wordt begrepen dat de bouwkundige, juridische, 

milieukundige, technische en feitelijke staat van het object, in de ruimste zin van het

woord, in alle opzichten door de verkrijgende partij(en) wordt aanvaard en in welk kader

zijdens verkopende partij(en) en haar adviseur(s) aansprakelijkheidsbeperkingen van

toepassing zijn.

1.5    De belangrijkste data voor het Verkoopproces die thans van toepassing zijn:

- uiterste datum voor het indienen van een Onderhandse Bieding, zijnde 16 oktober 2017, 
voor 23:59 uur;

-        datum Online Verkoop, zijnde 17 oktober 2017 om 10:00 uur;

- datum Gunning, zijnde 31 oktober 2017 voor 23:59 uur;

- uiterlijke datum ondertekening Koopovereenkomst, zijnde 7 november 2017 voor 23:59 

uur;

- uiterlijke datum waarborgsom/bankgarantie, zijnde 14 november 2017 voor 23:59 uur;

- datum van levering, zijnde 30 november 2017.

Deze data kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en wijzigingen en/of nadere data worden in
ieder geval gepubliceerd op de voor het Verkoopproces in gebruik zijnde Website.

1.6    In het onderhavige verkoopprotocol wordt verstaan de volgende definities:

Afslag:

de tweede fase van de Online Verkoop, waarin kan worden afgemijnd;
Algemene Veilingvoorwaarden:

de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden voor Vrijwillige Veilingen 2013, 
vastgelegd in een akte op 4 juni 2013 verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te 
Rotterdam;

Bieder:

een Gegadigde die op het Registergoed een Bieding uitbrengt;

Bieding:

het uitbrengen van een Onderhandse Bieding dan wel een Online Bieding;

Biedprotocol:

de in het kader van het toezicht en de orde van de Online Verkoop geldende regels

betreffende de wijze waarop een Bieder zich dient te registreren, de wijze waarop de

Online Bieding dient te worden uitgebracht en hoe de Bieder en/of de Biedingen worden

gecontroleerd. Het Biedprotocol is afhankelijk van de Websitepartij en/of de
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Vastgoedadviseur, die specifieke voorwaarden hanteren voor de elektronische omgeving;

die hiervoor van toepassing zijnde voorwaarden zullen zijn vermeld op de Website;

Bod:

het bedrag dat een Bieder door middel van zijn Bieding doet, al naar gelang het geval

een Onderhandse Bieding of een Online Bieding;

Brochure:

de door de Vastgoedadviseur opgestelde brochure;

Dataroom:

de locatie op internet, waarop door de Vastgoedadviseur en/of Verkoper diverse 

documenten (de Koopovereenkomst, project- en overige informatie), betreffende het 

Verkoopproces zijn opgenomen en waarvoor de Gegadigde een toegangscode dient aan

te vragen;

Datum Inzet:

de op de Website aangekondigde datum waarop de Inzet plaatsvindt;
Gegadigde:

degene die zijn interesse heeft getoond en die mogelijk een Bieding wenst uit te brengen

(waarvoor eventueel registratie vereist is) c.q. heeft uitgebracht en die, ingeval van een

natuurlijk persoon, ten minste achttien (18) jaar is;

Gunning:

de schriftelijke, waaronder begrepen een bericht per e-mail dan wel per fax, verklaring

van de Verkoper aan de Koper waardoor de Koopovereenkomst tot stand komt;

Inzet:

de eerste fase van de Online Verkoop, waarin bij opbod kan worden geboden;
Inzetter: 

degene die bij de Inzet het hoogste en als zodanig erkende Bod heeft gedaan;
Koopovereenkomst: 

de (concept) koopovereenkomst die zal gelden tussen Verkoper en de (rechts)persoon 
die geboden heeft en aan wie Verkoper gegund heeft;

Koper:

degene waarmee de Koopovereenkomst tot stand is gekomen;

Makelaar:

Richard Kuiper, makelaar te Amsterdam, verbonden aan Cushman & Wakefield (ook 

wel ‘Vastgoedadviseur’ genoemd);

Notaris:

mr. Ruben Berentsen, notaris te Arnhem, verbonden aan Dirkzwager advocaten & 

notarissen N.V.;

Objectinformatie:

het geheel van informatie zoals samengesteld door onder meer Verkoper, dat al dan niet

digitaal via de Website aan Koper ter beschikking is gesteld, alsmede de informatie die in

aanvulling of correctie daarop is nagezonden en/of zich heeft bevonden in de Dataroom

en/of waarvan mededeling is gedaan dat deze elders ter inzage heeft gelegen, alles louter

teneinde Koper in de gelegenheid te hebben gesteld in alle opzichten eigen onderzoek te

(laten) doen;
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Onderhandse Bieding:

een schriftelijk - vooruitlopend op de mogelijkheid via de Website een Bod uit te 

brengen – via de Notaris conform het Verkoopprotocol uitgebracht Bod op het 

Registergoed;

Online Bieding:

het uitbrengen van een Bod op het Registergoed via de Website, hetzij bij opbod, hetzij

bij afmijning;

Online Verkoop:

het gedeelte van het Verkoopproces dat de Online Bieding betreft;

Online Verkoopperiode:

de op de Website bekend gemaakte perioden waarbinnen Inzet en Afslag plaatsvinden en

waarbinnen mitsdien een Gegadigde die zich geregistreerd heeft een Bod kan uitbrengen;

Platformnotaris:

de notaris die controleert of zich gedurende de Online Verkoopperiode 
onregelmatigheden op de elektronische omgeving casu quo de Website hebben
voorgedaan, waaronder begrepen doch niet beperkt eventuele schending van
geheimhouding;

Registergoed:

een perceel weiland met daarop gelegen een tennisbaan met toebehoren, gelegen aan de 

Koningin Wilhelminalaan te Schalkhaar, kadastraal bekend gemeente Diepenveen, sectie 

D nummer 3825, groot drie hectare achtennegentig are en vierenzeventig centiare 

(03.98.74 ha.);

Termijn van Beraad:

de periode gedurende welke de Verkoper zich kan beraden omtrent de Gunning;

Vastgoedadviseur:
Zie Makelaar;

Veiling:
de verkoop van het Registergoed via de Website middels internetbieden;

Veilinggegevens:
de op de Website bekend gemaakte gegevens van de Veiling waaronder de 
Veilingperiode en de Objectinformatie;

Verkoopproces:

het verkoopproces zoals in de inleiding bedoeld en alle daarmee verband houdende

activiteiten en fasen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de voorbereidingsfase alsmede

vervolgfasen, al dan niet na wijziging/opschorting en/of staking;

Verkoper:

Bergerode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met 

statutaire zetel te Amersfoort, kantoorhoudende Velperweg 76 te 6824 BM Arnhem, 

ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

31019274 met vermelding RSIN 002508436;

Verkoopprotocol:

het onderhavige verkoopprotocol voor openbare verkoop met online biedronde van het 
object gelegen aan de Koningin Wilhelminalaan te Schalkhaar;

Websitepartij:
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de rechtspersoon, die de Website beheert en/of de Online Verkoop faciliteert;

Website:

de door de Websitepartij beheerde elektronische omgeving, ontsloten door middel van de

Website: www.bog-auctions.com, door middel waarvan, met inachtneming van het

Biedprotocol, Online Biedingen kunnen worden gedaan en waarop de Koopovereenkomst

en de Objectinformatie worden geplaatst;

Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud

worden gebruikt. Voor zover een definitie niet in het Verkoopprotocol is opgenomen wordt er 

verwezen naar een definitie als opgenomen in het Biedprotocol.

2.      Deelname, geheimhouding/disclaimer/integriteitsverklaring

2.1    Toelating tot deelname aan het Verkoopproces van het Registergoed is uitsluitend ter beoordeling
van Verkoper. Toelating is nog geen bevestiging dat de betreffende Gegadigde voldoet aan de
(integriteits)criteria, die Verkoper hanteert en een Gegadigde als eventuele Koper zal worden
geaccepteerd.

2.2 Aan het feit dat iemand zijn interesse heeft doen blijken, kan geen enkel recht worden ontleend,

ook niet om te worden uitgenodigd tot verdere deelname aan het Verkoopproces.

2.3 Om te kunnen deelnemen en toegang te kunnen krijgen tot nadere informatie moet een Gegadigde

vooraf een geheimhoudingsverklaring/disclaimer/integriteits- verklaring tekenen en aanvaarden.

2.4 Om een Online Bieding uit te kunnen brengen is vereist dat een Gegadigde zich registreert

conform het bepaalde op de Website. Voor het uitbrengen van een Onderhandse Bieding is 

Registratie niet vereist, met dien verstande dat een Gegadigde zijn Onderhandse Bieding dient in

te leveren met in achtneming van het bepaalde in het Verkoopprotocol.

3.      Objectinformatie

3.1    Met betrekking tot het Registergoed en het Verkoopproces is de volgende Objectinformatie
beschikbaar c.q. zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1.      de Brochure;

2.      alle informatie die beschikbaar wordt gesteld via de Website, waaronder het Biedprotocol;

3.      het onderhavige Verkoopprotocol;

4. alle informatie die beschikbaar wordt gesteld in de Dataroom.

3.2 De Objectinformatie is niet bedoeld om nader onderzoek door een Gegadigde overbodig te maken, 

maar juist om een Gegadigde in de gelegenheid te stellen in alle opzichten (eigen) onderzoek te

(laten) doen, ook naar de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie. De 

Objectinformatie is een met zorg samengestelde selectie van informatie waarover Verkoper 

beschikt; deze is vrijblijvend en impliceert geen garantie omtrent juistheid en volledigheid en een 

http://www.bog-auctions.com/
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Gegadigde kan aan de Objectinformatie geen rechten ontlenen, ook niet jegens de ingeschakelde 

Vastgoedadviseur en/of de (Platform)Notaris en/of de Websitepartij.

3.3 Hetgeen aan Gegadigden ter beschikking wordt gesteld aan Objectinformatie, is strikt 

vertrouwelijk. Het is van belang dat de Objectinformatie ook aldus behandeld wordt door de

Gegadigde en de eventuele adviseurs van die Gegadigde.

4.      Bieding Algemeen

4.1 Door het uitbrengen van een Bieding, zowel een Onderhandse Bieding als een Online Bieding,

verklaart de (rechts-)persoon dat hij bekend is met alle Objectinformatie en voorwaarden en dat hij

voldoende gelegenheid heeft gehad de Objectinformatie te beoordelen die nodig is om een 

Bieding uit te brengen.

4.2. Het feit dat een Bieding wordt uitgebracht, ongeacht de aard daarvan (of dit indicatief of bindend

is), heeft niet tot gevolg dat er verplichtingen voor Verkoper ontstaan, ook niet om (verdere)

informatie te verschaffen of te onderhandelen.

4.3 Het Bod wordt uitgedrukt in één geldbedrag in euro’s. Een Bod dat is uitgedrukt in relatie tot een

ander Bod is niet mogelijk.

5.      Onderhandse Bieding

5.1 Onderhandse Biedingen kunnen tot uiterlijk een (1) dag voor de Datum Inzet worden uitgebracht.

Gezien de thans geldende datum, dienen Onderhandse Biedingen uiterlijk 16 oktober 2017 zijn 

ontvangen.

5.2    Een Onderhandse Bieding dient:

a.      schriftelijk te worden uitgebracht bij de Notaris via het op de Website en/of in de Dataroom
ter beschikking gestelde formulier dan wel per brief, tezamen met:

- een kopie van een geldig legitimatiebewijs van degene die het Bod heeft 

ondertekend;

- voor zover het Bod namens een rechtspersoon is ondertekend een maximaal één (1)

maand oud en actueel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van

Koophandel, waaruit blijkt dat de persoon/personen die het Bod heeft/hebben

ondertekend daartoe bevoegd was/waren, alsmede de statuten van die rechtspersoon;

b.      een concreet bedrag in euro’s te zijn, uitgaande van het principe ‘kosten koper’ als hierna

onder 7. bedoeld;

c. onherroepelijk te zijn.

5.3 Aan Onderhandse Biedingen kunnen voorwaarden worden verbonden, zoals afwijkingen van de 

vertrekpunten als hierna onder 7. bedoeld. Deze voorwaarden dienen schriftelijk en tegelijk met 
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het uitbrengen van de Onderhandse Bieding kenbaar te worden gemaakt en kunnen niet 

naderhand nog aan de Onderhandse Bieding worden toegevoegd.

5.4 Een Onderhandse Bieding, alsmede de bij te voegen stukken dienen te worden toegezonden aan de

Notaris zodanig dat hij het Bod uiterlijk op 16 oktober 2017 heeft ontvangen. De Notaris zal de 

Onderhandse Biedingen onder zich houden tot het moment dat de Online Verkoop is gesloten. 

Naderhand zal de Notaris een kopie van de Onderhandse Biedingen aan de Verkoper en diens 

Vastgoedadviseur toesturen.

5.5 Een Onderhandse Bieding is geldig uitgebracht wanneer deze door de Notaris uiterlijk op 16 

oktober 2017 is ontvangen en de Notaris vóór de Online Verkoop per e-mail een 

ontvangstbevestiging aan de Gegadigde heeft gestuurd. Indien de Gegadigde de 

ontvangstbevestiging niet heeft ontvangen, geldt de Onderhandse Bieding als niet uitgebracht.

6.      Online Bieding

6.1 Een Online Bieding via de Website dient te geschieden met inachtneming van het Biedprotocol.

Bij het uitbrengen van een Online Bieding is er geen mogelijkheid – anders dan bij een

Onderhandse Bieding - om eventuele bijzonderheden te vermelden, zoals bijvoorbeeld

afwijkingen van de vertrekpunten als hierna onder 7. bedoeld. 

Een Online Bieding is steeds ONVOORWAARDELIJK EN ONHERROEPELIJK.

6.2 De Inzetpremie als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedraagt één 

procent (1%) van de inzetsom en wordt aan Koper in rekening gebracht. De Bieder die bij de 

Afslag het hoogste bod heeft gedaan, heeft geen recht op de Inzetpremie. Voor het geval de 

Koper en de Inzetter dezelfde persoon is, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend. De 

Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (Inzetter) en op één IBAN-nummer uitbetaald. In 

afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft de 

Inzetter echter uitsluitend recht op bedoelde Inzetpremie indien en voor zover door de Verkoper 

gegund wordt als bedoeld in artikel 9 van de Algemene Veilingvoorwaarden. Indien niet gegund 

wordt, wordt de Inzetpremie niet uitgekeerd.

6.3 Verkoper zal eerst beslissen omtrent Gunning zodra zij in de gelegenheid is geweest om

voldoende integriteitsonderzoek uit te voeren. In dit kader hanteert Verkoper in een termijn van

tien (10) werkdagen.

7.      Algemene vertrekpunten inhoud Koopovereenkomst

7.1    Bij het uitbrengen van een Bieding dient een Gegadigde er rekening mee te houden dat Verkoper 

in het kader van het Verkoopproces de volgende vertrekpunten hanteert, welke reeds zijn 

uitgewerkt in de Koopovereenkomst. Bij het uitbrengen van een Online Bieding kan anders dan 

bij een Onderhandse Bieding dus niet worden afgeweken van deze vertrekpunten:
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a. Het principe 'kosten koper': overdrachtsbelasting en eventueel verschuldigde 

omzetbelasting, al dan niet door het opteren voor belaste levering, en overige kosten, zoals

notariskosten ter zake van de levering, kadaster et cetera zijn voor rekening van Koper; een

vermindering in verband met artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer dient door

Koper te worden vergoed aan Verkoper. De kosten die voor rekening van Koper komen zijn

inzichtelijk gemaakt in het kostenoverzicht dat wordt geplaatst op de Website;

b. Het principe "as is, where is", waaronder wordt verstaan dat indien het Registergoed of 

enig deel daarvan – waaronder uitdrukkelijk begrepen de milieukundige toestand van de 

van het Registergoed deel uitmakende grond of het grondwater – eigenschappen heeft of 

mist respectievelijk gebreken heeft, van welke aard of omvang dan ook, die het huidige 

gebruik van het Registergoed in de weg staan danwel een eventueel door de Koper gewenst 

gebruik niet of niet zonder meer toestaan, dan zal: 

1. dat nimmer aanleiding zijn tot ontbinding, vernietiging of wijziging van de 

onderhavige Koopovereenkomst of enigerlei verrekening;

2. de Koper de Verkoper nimmer aanspreken tot het betalen van enige 

schadevergoeding, in welke vorm dan ook.

c. Een Koper dient op eerste verzoek van Verkoper mee te werken aan een levering van een

algemeenheid van goederen als bedoeld in artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968,

en/of de optie voor een met omzetbelasting belaste levering of verhuur. Is zulks door 

toedoen of nalaten van Koper niet mogelijk, dan dient Koper eventuele BTW- schade

integraal aan Verkoper te vergoeden.

d. Juridische levering geschiedt via het kantoor van de Notaris.

e. Levering en betaling vindt plaats op 30 november 2017.

f. Koper heeft geen mogelijkheid om een ‘nader te noemen meester’ aan te wijzen. Een akte 

de command kan dan ook niet worden opgesteld.

7.2    Voor Verkoper zijn de volgende vertrekpunten cruciaal en daarvan kan derhalve niet worden

afgeweken.

a.      Er kan slechts sprake zijn van verplichtingen van de zijde van de Verkoper indien Gunning 

van een Onderhandse Bieding c.q. een Online Bieding heeft plaatsgevonden. Dit laat

onverlet het van toepassing zijn van (ontbindende) voorwaarden/voorbehouden zijdens

Verkoper, hetgeen kan variëren van specifieke tot de gebruikelijke als hierna sub 9.2

bedoeld (onder andere besluitvorming en goedkeuringen, integriteitscriteria).

b.      In geval van niet-nakoming door Koper/Gegadigde geldt – ongeacht de fase van het

Verkoopproces – de boeteregeling als uiteengezet in de concept Koopovereenkomst.

c.      Indien partijen gezamenlijk een Bieding uitbrengen vanuit een reeds opgerichte entiteit,

geldt dat zij allen hoofdelijk verbonden zijn. De onderlinge relatie tussen de Bieders kan

Verkoper nimmer regarderen. Verkoper wordt geacht aan zijn verplichtingen te hebben

voldaan als zij deze jegens één van die partijen nakomt.

d. Een akte de command is niet mogelijk.
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8.      Aanvaarding, totstandkoming koop, koopovereenkomst, stellen zekerheid

8.1 De Onderhandse Bieding wordt geacht aanvaard te zijn nadat de Onderhandse Bieding “voor

akkoord” is getekend c.q. de Verkoper de Bieder schriftelijk heeft laten weten dat de Onderhandse

Bieding is aanvaard.

8.2 De koop wordt geacht tot stand te zijn gekomen door de Gunning.

8.3 Ter uitvoering van de op basis van de Onderhandse Bieding c.q. de Online Bieding tot stand

gekomen koop, wordt een schriftelijke Koopovereenkomst getekend conform de concept

Koopovereenkomst (na invulling van eventueel gestelde voorwaarden bij een Onderhandse 

Bieding), op basis waarvan voorts de akte van levering zal worden opgemaakt. Zolang de

Koopovereenkomst in de conceptfase verkeert en er nog geen sprake is van een door Verkoper

schriftelijke getekende Koopovereenkomst, heeft Verkoper nog steeds alle rechten uit hoofde van

het Verkoopprotocol.

8.4 Tenzij in de Onderhandse Bieding anders is bepaald, dient – onverminderd de van toepassing

zijnde (ontbindende) voorwaarden en voorbehouden van de zijde van de Verkoper – uiterlijk

binnen twee (2) weken na de Gunning, zekerheid te zijn gesteld in de vorm van:

- een 'first demand' bankgarantie ter grootte van tien procent (10%) van de koopprijs; of

- een waarborgsom ten belope van tien procent (10%) van de koopprijs te voldoen op de 

kwaliteitsrekening van de Notaris.

8.5 Indien de bankgarantie niet of niet binnen de daarvoor gestelde termijn is gesteld, of de 

waarborgsom  niet of niet binnen de daarvoor gestelde termijn is gestort is Verkoper, ongeacht de

oorzaak daarvan en zonder verdere ingebrekestelling, vrij om per de dag na datum waarop de

bankgarantie gesteld c.q.  de waarborgsom gestort had dienen te worden, zich op ontbinding te

beroepen. Verkoper heeft in dat geval geen enkele verplichting meer. Dit laat onverlet alle 

overige rechten  van Verkoper, zoals onder meer het recht om zich niet op de ontbinding te 

beroepen maar nakoming te vorderen en/of het recht om schadevergoeding te vorderen.

9. Wijzigingsbevoegdheden, (interne) goedkeuringen zijdens Verkoper

9.1 Verkoper behoudt zich alle rechten voor en heeft tot het moment van Gunning op geen enkele

wijze verplichtingen jegens een Gegadigde. Verkoper is derhalve ook vrij om zonder opgaaf van

redenen, ongeacht of het een indicatief Bod dan wel een onvoorwaardelijk en onherroepelijk Bod 

betreft:

-         het Verkoopproces, daaronder begrepen de tijdslijn, te wijzigen dan wel te beëindigen;

- om in onderhandeling te gaan met anderen dan wel onderhandelingen op enig moment te

beëindigen;
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- exclusiviteit toe te kennen aan een Gegadigde; er kan van de zijde van de Verkoper slechts 

sprake zijn van exclusiviteit indien zulks expliciet blijkt uit een schriftelijk stuk dat door

(een vertegenwoordiger van) Verkoper rechtsgeldig is getekend. Uit dat stuk dient tevens te

blijken de aard en omvang van die exclusiviteit, in ieder geval wat betreft de Gegadigde

jegens wie die exclusiviteit geldt en de maximum duur;

-         niet op een Bieding in te gaan;

- een Bieding wel of niet te accepteren, ongeacht of het de hoogst voorgestelde koopprijs

inhoudt, alsmede het evalueren casu quo beoordelen van condities en voorwaarden van

enige Bieding;

-         al dan niet te besluiten tot één of meer vervolgfases.

9.2 Het Verkoopproces alsmede de daaruit (eventueel) voortvloeiende verplichtingen en/of 

overeenkomsten zijn casu quo worden geacht van de zijde van de Verkoper te zijn aangegaan

onder het voorbehoud van de (interne) noodzakelijke goedkeuring(en), waaronder die van 

directie, management van Verkoper en/of van de raad van commissarissen van de betreffende 

onderdelen van de Verkoper. Verkoper kan bij ontbreken dan wel niet tijdig verkrijgen van 

(onvoorwaardelijke) goedkeuring(en) deze voorwaarde inroepen, zonder dat dit kan leiden tot 

enige aanspraak en/of vergoeding, daaronder begrepen eventuele schadevergoedingen. Van 

definitieve binding van de zijde van de Verkoper is slechts sprake indien de vorenbedoelde 

goedkeuringen zijn verleend en aan de daarin eventueel gestelde (rand)voorwaarden ten genoegen 

van Verkoper is voldaan. Elke wijziging nadien kan wederom slechts plaatsvinden onder 

voorbehoud van de noodzakelijke goedkeuring(en) zoals hierboven vermeld.

10. Rol Vastgoedadviseur, Notaris en overige betrokken personen/adviseurs

10.1 De kosten voor het Verkoopproces, waaronder de kosten van de Websitepartij, het eventueel

uitwerken van de Koopovereenkomst en het voorbereiden en passeren van de akte van levering,

zal voor rekening van Koper geschieden door de Notaris. De daarvoor te hanteren kostenstructuur

kan zijn uiteengezet in het kostenoverzicht dat is geplaatst op de Website en/of in de Dataroom.

10.2 Afhankelijk van de aard van de opdrachtgevers kunnen specifieke algemene voorwaarden van

toepassing zijn. Dit geldt ook voor de (eventueel) aangewezen Notaris en de ingeschakelde

Vastgoedadviseur.

10.3 Geen enkele medewerker van Verkoper en geen van de door Verkoper ingeschakelde derden

(daaronder begrepen de ingeschakelde Vastgoedadviseur en de Notaris) is gemachtigd om een

Gegadigde met betrekking tot (het gebruik van) de Registergoederen (garantie)verklaringen te

verstrekken.

10.4 Op de door de Notaris te verlenen diensten zijn de door de Notaris gehanteerde algemene 

voorwaarde, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen, van toepassing. Een 

afdruk van deze algemene voorwaarden is als bijlage bij de (concept) Koopovereenkomst 

gevoegd.
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11.    Correspondentie

De correspondentie en kennisgevingen door Verkoper, de Vastgoedadviseur en eventueel de 

Notaris vindt in beginsel uitsluitend per e-mail plaats. Dit wordt geacht schriftelijk te zijn. Een en 

ander laat onverlet dat Verkoper kan verzoeken dat bepaalde bevestiging/stukken (ook) in hard

copy moeten worden aangeleverd.

  12.    Biedprotocol Online Verkoop

12.1. Het Biedprotocol is afhankelijk van de Websitepartij en/of de Vastgoedadviseur, die specifieke 

voorwaarden hanteren voor de elektronische omgeving; de hiervoor van toepassing zijnde

voorwaarden zullen zijn vermeld op de Website.

Deze voorwaarden zien uitsluitend op (het verloop van) het elektronisch biedproces, voor het

overige is en blijft dit Verkoopprotocol van toepassing in het bijzonder voor wat betreft de wijze

van de totstandkoming van de Koopovereenkomst. Ook al sluiten deze voorwaarden aan, en/of

verwijzen deze naar het elektronisch biedsysteem van meer landelijke veilingvoorwaarden (zoals

bijvoorbeeld de AVVIVV 2013 en de AVVI 2015), deze voorwaarden zijn verder niet van

toepassing; ze gelden uitsluitend voor het elektronisch biedsysteem.

12.2. In afwijking en/of aanvulling van de voorwaarden van het elektronisch biedproces, geldt het

volgende:

I.       Gunning en totstandkoming Koopovereenkomst
a De Koopovereenkomst komt tot stand door de Gunning. De inhoud van de 

Koopovereenkomst is gelijk aan de tekst van de Koopovereenkomst, behoudens voor zover 

er bij een Onderhandse Bieding eventueel voorwaarden zijn gesteld.

b.      De Verkoper heeft het recht niet te gunnen of te aanvaarden of zich omtrent het al of niet

gunnen of aanvaarden te beraden. De Termijn van Beraad eindigt in beginsel tien (10)

werkdagen na de dag van de Online Verkoopperiode of zoveel eerder als de Verkoper

mocht hebben gegund. De Verkoper heeft het recht om te gunnen aan een ander dan de

hoogste Bieder.

c.      De Verkoper wordt na het sluiten van de Online Verkoop door de Notaris op de hoogte

gesteld van het resultaat van de Online Verkoop en de eventueel uitgebrachte Onderhandse 

Biedingen. De Verkoper dient vervolgens binnen de in sub b gestelde termijn aan de 

Notaris te verklaren of hij tot Gunning overgaat. De Notaris deelt de Gunning onverwijld

mee aan de Koper.

d.      Na de Gunning door de Verkoper is de Koper verplicht binnen vijf (5) werkdagen na de

dag van de Gunning de door de Verkoper ingevulde Koopovereenkomst te paraferen en te

ondertekenen. Indien de Koper hieraan niet of niet tijdig voldoet laat dat onverlet de

verplichtingen van de Koper op grond van het onderhavige Verkoopprotocol en de

Koopovereenkomst.
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e.      Over de (verdere) inhoud van de Koopovereenkomst, waarvan de tekst op de Website en/of

in de Dataroom staat vermeld, kan door de Koper niet worden onderhandeld. Deze inhoud

staat vast, tenzij de Koper in zijn Onderhandse Bieding hier uitdrukkelijk een voorbehoud 

bij heeft gemaakt of in de Koopovereenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

f. Indien de Verkoper zich binnen de Termijn van Beraad niet heeft uitgesproken omtrent het

al of niet gunnen, wordt hij geacht niet te hebben gegund.

g.      De Verkoper kan de Online Verkoop, zolang niet is gegund, steeds en zonder opgave van

redenen afgelasten.

II.       Aansprakelijkheid

Een Gegadigde, een Bieder en/of de Koper hebben geen van allen aanspraak jegens de Verkoper,

de Notaris, de Vastgoedadviseur en/of de Websitepartij en/of door hen ingeschakelde derden uit

hoofde van:

a verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of

bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of

bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website;

b de inhoud van sites waarnaar door middel van een link op de Website wordt verwezen;

c schade, van welke aard ook, die partijen (zullen) lijden als gevolg van de deelname aan de

Online Verkoop of het gebruik van:

d       de website van de Websitepartij;

e       enige andere door de Websitepartij aangeboden dienst; en/of 

f        de door de Websitepartij verstrekte informatie;

g       eventuele tekortkomingen van deze derden die door de Verkoper, de Notaris, de

Vastgoedadviseur en/of de Websitepartij zijn ingeschakeld;

h       enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de Websitepartij

als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van de

Websitepartij, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in

computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur, stroomuitval en wanprestatie of

onrechtmatige daden door derden;

i de afwezigheid van een permanente en/of gelijktijdige toegang tot internet en/of de

Website om mee te bieden;

j de snelheid van de internetverbinding van de Bieder, alsmede storingen en uitval van deze

verbinding.

          III. Rangorde en discrepanties

Indien er meerdere voorwaarden van toepassing zijn en er is discussie over de uitleg en/of over

wat van toepassing is, zal zulks primair worden beoordeeld vanuit de context van dit

Verkoopprotocol, dat wordt geacht als overkoepelend te gelden.

13. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

De Koper is ermee bekend dat de Notaris zich conformeert aan de richtlijnen en beleidsregels van 

de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en voorts aan de in Nederland geldende wet- en 
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regelgeving, waaronder ook de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 

(Wwft). In verband hiermee kan de Notaris verplicht zijn om situaties of transacties met een 

ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit –Nederland. Volgens de wet 

mag de Notaris zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.

14. Rechtskeuze

Op het Verkoopproces en de daaruit eventueel voortvloeiende verplichtingen dan wel 

overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
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Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.
Postbus 111
6800 AC  Arnhem
telefoon : (026) 365 55 32
fax : (026) 365 55 00
e-mail : bastiaans@dirkzwager.nl

DB – 5053378

KOOPOVEREENKOMST

(locatie Schalkhaar)

DE ONDERGETEKENDEN:

1. a. ***

b. ***

te dezen handelend als gezamenlijk handelend bestuurders van:

AKZO Nobel Management B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

met statutaire zetel te Arnhem, kantoorhoudende Velperweg 76 te 6824 BM Arnhem, 

ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09033992 

met vermelding RSIN 001824880, te dezen handelend als zelfstandig 

vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van:

AKZO Nobel Chemicals International B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid met statutaire zetel te Amersfoort, kantoorhoudende Velperweg 76 te 6824 

BM Arnhem, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 31038222 met vermelding RSIN 002508394, te dezen handelend als zelfstandig 

vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van:

Bergerode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire 

zetel te Amersfoort, kantoorhoudende Velperweg 76 te 6824 BM Arnhem, ingeschreven in 

het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31019274 met vermelding 

RSIN 002508436;

Bergerode B.V. hierna genoemd: "Verkoper";

2. ***

hierna genoemd: "Koper";

VOORAF:

A. Verkoper heeft via Cushman & Wakefield te Arnhem het hierna te definiëren registergoed te 
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koop aangeboden. De verkoopinformatie met betrekking tot het hierna te definiëren 

registergoed is via de https://www.bog-auctions.com (hierna genoemd: "Website") en een 

speciaal daartoe ingerichte dataroom ter beschikking gesteld aan geïnteresseerden.

B. Op deze verkoop zijn van toepassing: 

(i) de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden voor Vrijwilige Veilingen 2013, 

vastgelegd in een akte op 4 juni 2013 verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te 

Rotterdam (hierna genoemd: "AVVIVV 2013"), welke voorwaarden aan Koper bekend 

zijn en waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage 1);

(ii) het Verkoopprotocol voor openbare verkoop met online biedronde van het object 

gelegen aan de Koningin Wilhelminalaan te Schalkhaar, welk protocol aan Koper 

bekend is en waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage 2);

C. Verkoper en Koper hebben, mede op basis van de hiervoor omschreven verkoopinformatie, 

overeenstemming bereikt over de verkoop en koop van het hierna te definiëren registergoed. 

Deze overeenstemming is het resultaat van het proces om te komen tot de verkoop van het 

hierna te definiëren registergoed via de Website, waarbij geïnteresseerden worden 

uitgenodigd tot het uitbrengen van onderhandse biedingen of biedingen bij opbod.

D. Uitgangspunt van de verkoop van het hierna te definiëren registergoed door Verkoper is het 

"as is, where is"-principe. Onder dit principe wordt verstaan dat Koper de huidige 

milieukundige, fiscale, bouwkundige, commerciële en feitelijke (rechts)toestand en alle 

overige aspecten van het hierna te definiëren registergoed in alle opzichten aanvaardt. De 

AVVIVV 2013, het Verkoopprotocol en de in deze Koopovereenkomst omschreven algemene 

en bijzondere voorwaarden en bepalingen dienen in die context te worden gelezen en 

uitgelegd.

ZIJN OP 31 OKTOBER 2017 OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT ("Sluitingsdatum"):

Verkoper verkoopt aan Koper, die van Verkoper koopt:

a. de volgende onroerende zaak:

een perceel weiland met daarop gelegen een tennisbaan met toebehoren, gelegen aan de 

Koningin Wilhelminalaan te Schalkhaar, kadastraal bekend gemeente Diepenveen, 

sectie D nummer 3825, groot drie hectare achtennegentig are en vierenzeventig centiare 

(03.98.74 ha.),

met al het aan- en toebehoren, hierna aan te duiden als: het "Registergoed" of het 

"Verkochte";

b. in de koop zijn geen Roerende zaken begrepen. 

https://www.bog-auctions./
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Deze koop geschiedt onder de volgende bepalingen:

Artikel 1 

Datum van (af)levering, koopprijs

1.1 De akte van levering zal op *** worden verleden, ten overstaan van één van de notarissen 

verbonden aan Dirkzwager advocaten & notarissen N.V., danwel zijn of haar waarnemer 

(hierna genoemd: "Notaris"), of zoveel eerder of later als partijen nader overeenkomen.

1.2 De koopprijs voor het Verkochte bedraagt ***.

Artikel 2

Overdrachtsbelasting, kosten en verrekeningen

2.1 De eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, berekend over de als grondslag geldende 

waarde van het Verkochte, vermeerderd of verminderd als bepaald in de Wet op belastingen 

van rechtsverkeer (Wbr), is voor rekening van Koper. 

2.2 Ingeval de overdrachtsbelasting voor rekening van Koper is en de grondslag voor de 

overdrachtsbelasting kan worden verminderd als bedoeld in artikel 13 Wbr, zal Koper aan 

Verkoper uitkeren het verschil tussen het bedrag, dat aan overdrachtsbelasting zou zijn 

verschuldigd zonder bovenbedoelde vermindering en het werkelijk aan overdrachtsbelasting 

verschuldigde bedrag. 

Het bedrag dat Koper aan Verkoper uitkeert, wordt verminderd met een zodanig bedrag dat 

het totaal van het bedrag dat Koper aan overdrachtsbelasting betaalt en het bedrag dat Koper 

ingevolge dit artikellid aan Verkoper betaalt, gelijk is aan het bedrag dat Koper aan 

overdrachtsbelasting zou betalen indien artikel 13 Wbr niet van toepassing zou zijn.

2.3 Ter zake van de levering is geen omzetbelasting verschuldigd.

2.4 Voor rekening van Verkoper zijn de kosten ter zake van deze overeenkomst. Voor rekening 

van Koper zijn de kosten ter zake van de levering van het Verkochte, daaronder begrepen het 

kadastraal recht dat is verschuldigd voor de inschrijving van een afschrift van de akte van 

levering alsmede de omzetbelasting die over voormelde bedragen wordt geheven.

De kosten worden vermeerderd met de in verband met deze overeenkomst gemaakte 

verschotten zoals de onderzoekskosten van de overige (openbare) registers en het Verificatie 

Informatie Systeem (VIS) en de over die kosten verschuldigde omzetbelasting.

Verkoper en Koper betalen ieder de kosten van hun eigen adviseur.

Voor rekening van Verkoper zijn de kosten van de doorhaling van inschrijvingen van 

hypotheken en beslagen, daaronder begrepen het kadastraal recht dat is verschuldigd voor de 

inschrijving van een afschrift van de akte(n) van doorhaling alsmede de omzetbelasting die 

over voormelde bedragen wordt geheven.

2.5 Ingeval van ontbinding van deze overeenkomst in onderling overleg of op grond van het in 

vervulling gaan van één van de overeengekomen ontbindende voorwaarden zijn de kosten 
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voor de reeds door de notaris verrichte werkzaamheden voor rekening van Verkoper en 

Koper, ieder voor de helft.

2.6 De kosten voor (extra) werkzaamheden door de notaris die het gevolg zijn van onjuiste, 

onvolledige en/of ontijdige informatieverstrekking en/of anderszins door of van de zijde van 

de Verkoper, zulks ter beoordeling van de notaris, zijn, in afwijking van het hiervoor 

bepaalde, voor rekening van Verkoper.

2.7 Alle eigenaarslasten, -belastingen en heffingen, derhalve niet de gebruikerslasten, zullen 

tussen Verkoper en Koper per de datum van levering worden verrekend over de lopende 

termijnen. 

Voor zover verrekening van de lasten zal plaatsvinden op basis van begrote bedragen zal geen 

nadere verrekening plaatsvinden.

Artikel 3

Betaling

3.1 De betaling van de koopprijs, van de verrekeningen, overige kosten, rechten en belastingen 

vindt plaats via (het kantoor van) de notaris.

3.2 Koper is verplicht het verschuldigde te voldoen vóór het ondertekenen van de akte van 

levering op één van de kwaliteitsrekening(en) van de notaris en wel zodanig dat het 

verschuldigde op de dag van levering op die kwaliteitsrekening is bijgeschreven.

3.3 Uitbetaling aan Verkoper zal eerst plaatsvinden, zodra de notaris uit onderzoek bij de 

openbare registers is gebleken, dat de levering is geschied zonder inschrijvingen die bij het 

verlijden van de akte van levering niet bekend waren. Verkoper is ermee bekend dat, in 

verband met dit onderzoek, tussen de dag van het ondertekenen en het uitbetalen ten minste 

één werkdag kan verstrijken.

3.4 Verkoper bedingt ten behoeve van schuldeisers die, in verband met de correcte afwikkeling 

van de koop en levering van het Verkochte overeenkomstig de voor de notaris geldende 

beroeps- en beleidsregels, uit de koopprijs voldaan behoren te worden, de garantie dat hun 

vorderingen door de notaris rechtstreeks uit de koopprijs worden voldaan en daartoe van de 

kwaliteitsrekening worden overgemaakt naar hun bank- of girorekening, zodat de notaris aan 

Verkoper zelf slechts het daarna overblijvende restant van de koopprijs verschuldigd is. 

Verkoper onderwerpt zich aan de vaststelling door de notaris, welke van de door Verkoper 

tijdig op te geven schuldeisers aan voormelde maatstaf voldoen en tot welke bedragen. De 

garantie strekt zich niet mede uit tot het aan Verkoper toekomende restant. 

Artikel 4

Waarborg

4.1 Koper is verplicht, tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen uit 

hoofde van deze overeenkomst, uiterlijk op 14 november 2017 een waarborgsom ten bedrage 

van *** (10% van de koopsom) te storten op rekeningnummer NL50INGB0670853836 ten 
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name van de Notaris.

4.2 In plaats van deze waarborgsom kan Koper desgewenst binnen de hiervoor genoemde termijn, 

bij en ten genoegen van de Notaris, een bankgarantie tot laatstgemeld bedrag deponeren, 

afgegeven door een bank in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht, door een 

verzekeraar in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht of door een, zulks ter 

beoordeling van de Notaris, te goeder naam bekend staande buitenlandse bank. Deze 

bankgarantie dient onvoorwaardelijk te zijn en gedurende ten minste één maand na de in 

artikel 1 genoemde datum haar geldigheid te behouden en voorts de bepaling te bevatten, dat 

de bank op eerste verzoek van de notaris het bedrag van de garantie aan de Notaris zal 

uitkeren.

4.3 De waarborgsom zal, behoudens ontbinding van deze overeenkomst op grond van een 

overeengekomen ontbindende voorwaarde en behoudens het in artikel 13 bepaalde, met de 

koopprijs worden verrekend voor zover de koopprijs en de kosten en belastingen in de zin van 

artikel 2 niet uit een door Koper verkregen of te verkrijgen financiering worden voldaan. Het 

gedeelte van de waarborgsom dat niet wordt verrekend, wordt aan Koper terugbetaald zodra 

hij aan zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst heeft voldaan.

4.4 Bij niet-nakoming van de bij dit artikel aan Koper opgelegde verplichting is artikel 13 van 

overeenkomstige toepassing.

4.5 De Notaris zal de over de gestorte waarborgsom ontvangen rente aan Koper vergoeden, die op 

de datum van levering via de nota van afrekening zal worden verrekend.

4.6 Indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard of is toegelaten tot de 

schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en de curator of bewindvoerder deze 

koopovereenkomst niet gestand wenst te doen, zal het in artikel 4.2 genoemde bedrag van 

rechtswege als boete bedoeld in artikel 13 lid 1 aan Verkoper zijn verbeurd.

Artikel 5

Leveringsverplichtingen Verkoper

Verkoper is verplicht aan Koper een recht van eigendom te leveren:

a. waarvan de daaraan ten grondslag liggende titel(s) onvoorwaardelijk en onaantastbaar 

is/zijn;

b. dat vrij is van pand- en hypotheekrechten, beslagen of inschrijvingen daarvan.

Artikel 6

Juridische staat van het Verkochte

6.1 Verkoper garandeert:

a. Ten tijde van het ondertekenen van de akte van levering zal hij bevoegd zijn tot de 

levering van het Verkochte.

b. Het Registergoed is op de datum van online verkoop (17 oktober 2017) niet opgenomen 

in een (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, aanwijzingsbesluit dan wel 
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registerinschrijving als monument of beschermd stads- of dorpsgezicht in de zin van de 

Erfgoedwet.

c. Het Registergoed is op de datum van online verkoop (17 oktober 2017) niet betrokken 

in een ruilverkavelings- casu quo herinrichtingsplan en is niet ter onteigening 

aangewezen; evenmin is sprake van vordering van het Registergoed krachtens de 

Huisvestingswet 2014 en de daaruit voortvloeiende regulering.

d. Op de datum van online verkoop (17 oktober 2017) bestaat er ten aanzien van het 

Registergoed geen verplichting het Registergoed te koop aan te bieden aan de gemeente, 

de Provincie of het Rijk op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

e. Het Verkochte zal bij het ondertekenen van de akte van levering niet zonder recht of 

titel in gebruik zijn bij derden.

6.2 Voor zover aan Verkoper bekend:

a. Bestaan er ten aanzien van het Verkochte geen erfdienstbaarheden.

b. Bestaan er ten aanzien van het Verkochte geen kwalitatieve verplichtingen in de zin van 

artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek.

c. Behoeven er aan Koper geen kettingbedingen te worden opgelegd.

d. Bestaan er geen andere zakelijke rechten en gedoogplichten als bedoeld in de 

Belemmeringenwet Privaatrecht en opstalrechten dan een zakelijk recht als bedoeld in 

artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de 

Gemeente Deventer. Voor de inhoud van dit zakelijk recht wordt verwezen naar de aan 

deze akte gehechte akte Zwolle 3877/35 (bijlage 3).

e. Met betrekking tot het Verkochte is op de datum van online verkoop (17 oktober 2017) 

geen rechtsgeding, bindend adviesprocedure of arbitrage aanhangig.

f. Ten laste van het Verkochte zijn geen beperkingenbesluiten genomen op grond van de 

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb).

6.3 Partijen verklaren:

Er zal geen onderzoek worden ingesteld in de openbare registers naar het bestaan van die 

lasten en beperkingen die niet blijken of voortvloeien uit de laatste titel van 

eigendomsverkrijging, doch wel kenbaar zijn uit gemelde registers.

6.4 Koper verklaart uitdrukkelijk de lasten en beperkingen te aanvaarden die zijn vermeld in deze 

overeenkomst of voortvloeien uit de laatste titel van eigendomsverkrijging en - indien dat een 

andere akte is - uit de akte waaraan Verkoper zijn bevoegdheid tot levering ontleent, alsmede 

alle lasten en beperkingen die:

i zijn ingeschreven in de openbare registers en wel of niet blijken of voortvloeien uit 

vroegere notariële akten ten aanzien van het Registergoed;

ii voor Koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie;

iii voor Koper, gelet op het voorgenomen gebruik van het Registergoed, in geen enkel 

opzicht bezwaarlijk zijn, ook al zijn die lasten en beperkingen niet kenbaar uit de 

openbare registers en/of de feitelijke situatie.
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Artikel 7

Feitelijke staat van het Verkochte

7.1 De feitelijke levering (aflevering) van het Verkochte aan Koper zal geschieden in de staat 

waarin het zich bij het tot stand komen van deze overeenkomst bevindt "as is, where is" (dus 

inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken), hetgeen impliceert dat de Koper het 

Verkochte accepteert in de staat ten tijde van de levering met alle aan het Registergoed 

verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en 

zonder garanties van de Verkoper van enig soort, waaronder die met betrekking tot 

technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten 

van het Registergoed. Onder eventuele gebreken wordt uitdrukkelijk ook verstaan dat grond, 

grondwater of de opstallen eigenschappen hebben of missen, van welke aard of omvang dan 

ook, die het huidig gebruik in de weg kunnen staan.

7.2 Bij de vaststelling van de koopprijs is rekening gehouden met het bepaalde in artikel 7.1.

7.3 Een energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen is ten aanzien van het 

Verkochte niet vereist.

7.4 Verkoper zal tot de datum van juridische levering geen rechtshandelingen verrichten 

waardoor enigerlei wijziging in de rechtstoestand van het Verkochte wordt gebracht, tenzij 

met voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper.

Artikel 8

Milieu

8.1 Met betrekking tot de milieukundige toestand van het Registergoed wordt verwezen naar:

a. een verkennend bodemonderzoek te Schalkhaar, opgesteld in opdracht van Akzo Nobel 

Polymer Chemicals B.V. en uitgevoerd door Tauw B.V. d.d. 14 juli 2004 met 

projectnummer 4340905, waarvan een kopie aan deze overeenkomst is gehecht (bijlage 

4);

b. een luchtfoto-onderzoek Koningin Wilhelminalaan te Schalkhaar, opgesteld in opdracht 

van Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V. en uitgevoerd door Tauw B.V. d.d. 23 juni 

2005 met projectnummer 4381948, waarvan een kopie aan deze overeenkomst is 

gehecht (bijlage 5);

c. een aanvullend bodemonderzoek terrein Koningin Wilhelminalaan te Schalkhaar, 

opgesteld in opdracht van Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V. en uitgevoerd door 

Tauw B.V. d.d. 6 april 2006 met projectnummer 4422367, waarvan een kopie aan deze 

overeenkomst is gehecht (bijlage 6);

d. een inspectierapport vrijgave na asbestverwijdering, opgesteld in opdracht van Unicom 

Saneringen B.V. en uitgevoerd door ACMAA Inspectie B.V. d.d. 10 februari 2017 met 

projectnummer 797489, waarvan een kopie aan deze overeenkomst is gehecht (bijlage 

7).



- 8 -

Concept de dato 5 september 2017

paraaf verkoper(s) paraaf koper(s)

8.2 In de opstallen die deel uitmaken van het Verkochte is mogelijk asbest c.q. zijn mogelijk 

asbesthoudende materialen aanwezig. Koper heeft de mogelijke aanwezigheid van asbest c.q. 

asbesthoudende materialen in de opstallen geaccepteerd.  

Koper accepteert de eventuele aanwezigheid van asbest c.q. asbesthoudende materialen in de 

bodem van het Verkochte.

8.3 Het risico dat achteraf blijkt dat ten tijde van de levering nog niet gesignaleerde 

verontreiniging in het Registergoed aanwezig is, is voor rekening van Koper.

8.4 Het risico van aanwezigheid van ondergrondse tanks of asbest c.q. asbesthoudende materialen 

(al dan niet verwerkt) is voor rekening van Koper.

8.5 Verkoper kan niet wegens toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad en/of 

ongerechtvaardigde verrijking worden aangesproken tot sanering of vervanging of het nemen 

van maatregelen ten aanzien van het Registergoed of naburige percelen, dan wel tot 

vergoeding van enige schade. 

Deze exoneratieclausule wordt ten behoeve van Verkoper en ten laste van Koper in de akte 

van levering als kwalitatieve verplichting tussen Verkoper en Koper overeengekomen, zodat 

de verplichting van een der partijen om iets te dulden of niet te doen ten aanzien van het 

Registergoed, zal overgaan op degenen die het goed onder bijzondere titel zullen verkrijgen, 

en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van 

het goed zullen verkrijgen. 

8.6 Koper vrijwaart Verkoper voor (alle kosten of schade gemoeid met) aanschrijvingen van het 

bevoegd gezag op grond van de Wet Bodembescherming dan wel (civielrechtelijke) claims 

van derden in verband met aanwezige verontreiniging, waaronder begrepen ondergrondse 

tanks, asbest en/of asbesthoudende materialen.

8.7 Koper kan deze overeenkomst niet ontbinden of wegens dwaling vernietigen of doen 

wijzigen, indien blijkt van verontreiniging van het Registergoed, aanwezigheid van tanks 

en/of asbest c.q. asbesthoudende materialen.

Artikel 9

Inlichtingenplicht Verkoper versus onderzoeksplicht Koper

9.1 Verkoper zal Koper en/of diens makelaar en/of diens bouwkundig adviseur in de gelegenheid 

stellen het Registergoed kort voor het ondertekenen van de akte van levering te inspecteren.

9.2 Verkoper staat er voor in dat Verkoper dan wel zijn makelaar en/of een andere door Verkoper 

bij de onderhavige transactie betrokken adviseur, aan Koper met betrekking tot het Verkochte 

die informatie heeft gegeven die naar geldende verkeersopvattingen door Verkoper ter kennis 

van Koper behoort te worden gebracht. Koper aanvaardt de risico’s voortvloeiende uit feiten 

die aan Koper, dan wel zijn makelaar en/of een andere door Koper bij de onderhavige 

transactie betrokken adviseur, ter zake van het Verkochte bekend zijn of Koper uit eigen 

onderzoek bekend hadden kunnen zijn, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende 

verkeersopvattingen van Koper verlangd mag worden en met inachtneming van het principe 
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"as is, where is".

Artikel 10

Cessie van rechten/overdracht titelbewijzen en subsidies

10.1 Verkoper zal alle aanspraken die hij ten aanzien van het Verkochte kan of zal kunnen doen 

gelden tegenover derden, waaronder begrepen bouwer(s), (onder)aannemer(s), installateur(s) 

en leverancier(s), wegens het verrichten van werkzaamheden of ter zake van aan het 

Verkochte toegebrachte schade alsmede aanspraken uit hoofde van garanties overdragen aan 

Koper per het tijdstip van overdracht van het Verkochte, tenzij de feitelijke levering eerder 

plaatsvindt, in welk geval de overgang van aanspraken per dat tijdstip zal plaats hebben.

10.2 Aan het Verkochte zijn geen overdraagbare subsidies verbonden.

Artikel 11

Risico, baten en lasten

11.1 Het Verkochte komt eerst voor risico van Koper, zodra de notariële akte van levering is 

ondertekend, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval het risico met 

ingang van dat moment overgaat op Koper. Verkoper en Koper realiseren zich dat in dat geval 

overdrachtsbelasting is verschuldigd waarvoor zij beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn.

11.2 Indien het Verkochte vóór het tijdstip van risico-overgang anders dan door toedoen van 

Koper, geheel of gedeeltelijk verloren gaat of in meer dan geringe mate wordt beschadigd, is 

Verkoper verplicht Koper daarvan onverwijld in kennis te stellen en is hij van rechtswege in 

verzuim en wordt deze overeenkomst geacht vanwege de Koper te zijn ontbonden, tenzij 

binnen vier weken nadat Koper in kennis is gesteld, maar in ieder geval vóór de in artikel 1 

genoemde datum van levering:

(a) Koper niettemin uitvoering van de onderhavige overeenkomst verlangt, in welk geval 

Verkoper aan Koper het Verkochte zal overdragen in de staat waarin het zich alsdan 

bevindt, alsmede - zonder enige bijzondere tegenprestatie naast de overeengekomen 

koopprijs - alle rechten, welke Verkoper ter zake van vorenbedoelde schade, hetzij uit 

hoofde van verzekering, hetzij uit anderen hoofde jegens derden kan doen gelden; dan 

wel

(b) Koper Verkoper in de gelegenheid stelt de schade, voor Verkopers rekening, vóór de in 

artikel 1 genoemde datum van levering dan wel binnen vier weken nadat de schade is 

ontstaan, te herstellen.

De juridische levering zal in het onder (b) genoemde geval - zo nodig - worden opgeschort tot 

uiterlijk de dag, volgende op die, waarop de termijn van vier weken is verstreken. Indien 

binnen genoemde termijn het herstel niet ten genoegen van Koper plaatsvindt, heeft Koper 

alsnog het recht deze overeenkomst te ontbinden, dan wel binnen veertien dagen na het 

verstrijken van voormelde periode van vier weken te verklaren dat Koper gebruik wenst te 

maken van het aan Koper hiervoor onder (a) toegekende recht, in welk geval de juridische 
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levering op de overeengekomen datum of uiterlijk zes weken daarna plaatsvindt.

Artikel 12

Ontbindende voorwaarde(n)

Deze overeenkomst kan door Koper en Verkoper worden ontbonden ingeval er op het tijdstip 

van de juridische levering een verplichting bestaat om het Registergoed aan de gemeente, de 

Provincie of het Rijk te koop aan te bieden op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Artikel 13

Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding en boete

13.1 Indien één van de partijen nadat zij in verzuim is, van rechtswege of door ingebreke te zijn 

gesteld op een termijn van acht dagen, ter zake van de nakoming van één of meer van haar 

verplichtingen - daaronder begrepen, indien vereist, het niet tijdig betalen van de 

waarborgsom of het niet tijdig doen stellen van een correcte bankgarantie - heeft de 

wederpartij de keuze of:

(a) uitvoering van de overeenkomst te verlangen, in welk geval de partij die in verzuim is 

na afloop van voormelde termijn van acht dagen voor elke sedertdien ingegane dag tot 

aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is van drie 

promille van de koopprijs met een maximum van tien procent van de koopsom; of

(b) de overeenkomst door een schriftelijke verklaring voor ontbonden te verklaren en 

betaling van een onmiddellijk opeisbare boete te vorderen van tien procent van de 

koopprijs.

13.2 De Notaris zal, na verloop van genoemde termijn van acht dagen:

(a) indien Koper in verzuim is, het bedrag van de door deze verschuldigde boete, indien 

Verkoper zulks wenst, aan Verkoper betalen uit de bij de Notaris door Koper 

onderscheidenlijk uit door een bank krachtens een gestelde bankgarantie gestorte 

bedragen, voor zover deze daartoe toereikend zijn;

(b) indien Verkoper in verzuim is, de door Koper gestorte bedragen aan Koper terug 

betalen, dan wel de gestelde bankgarantie retourneren.

13.3 Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering op eventueel verschuldigde 

schadevergoeding met rente en kosten.

13.4 Het is voor de toepassing van dit artikel ter uitsluitende beoordeling van de Notaris of de 

overeenkomst is nagekomen, of één van de partijen dan wel of beide partijen tekortschiet(en) 

dan wel tenslotte of hij, notaris zelve, niet kan beoordelen wie van beide partijen tekortschiet, 

één en ander met dien verstande dat partijen gedurende één maand nadat de Notaris het 

vorenstaande schriftelijk heeft verklaard, het recht hebben zich voor beslechting van het 

geschil te wenden tot de bevoegde rechter.

Indien de Notaris niet kan beoordelen wie van partijen toerekenbaar tekortschiet in de 

nakoming, gaat de Notaris, behoudens eensluidende betalingsopdracht van beide partijen, niet 
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tot uitbetaling over, totdat tussen partijen bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak is 

komen vast te staan, wie van hen toerekenbaar is tekortgeschoten.

Een gestelde bankgarantie dient gedurende die tijd te worden verlengd, bij gebreke waarvan 

de notaris verplicht is de bankgarantie in te roepen en het bedrag van de bankgarantie te 

innen.

Artikel 14

Forum- en rechtskeuze

14.1 Voor de kennisneming van geschillen, welke naar aanleiding van deze overeenkomst en/of de 

in de akte van levering vervatte overeenkomst mochten ontstaan, is de rechter van de plaats 

waar het Verkochte geheel of grotendeels is gelegen, bij uitsluiting bevoegd.

14.2 Op deze overeenkomst en op de akte van levering is Nederlands recht van toepassing.

14.3 Op de in deze overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van 

toepassing.

14.4 Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst zijn ondeelbaar en 

hoofdelijk.

Artikel 15

Registratie koopovereenkomst

Verkoper en Koper stellen geen prijs op registratie van deze overeenkomst.

Artikel 16

Meerwaardeclausule

16.1 Indien binnen vijftien (15) jaar na de datum van juridische levering van het Registergoed het 

bestemmingsplan is gewijzigd en hiertegen geen beroep of bezwaar meer open staat, dan zal 

Koper of zijn rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel aan Verkoper de helft van 

de meerwaarde van het Registergoed afdragen.

De afdracht van de meerwaarde zal alleen plaatsvinden als de wijziging van het 

bestemmingsplan met zich meebrengt dat het Registergoed mag worden bebouwd.

16.2 Onder meerwaarde wordt begrepen het verschil tussen de waarde van het Registergoed na de 

bestemmingsplanwijziging en de koopprijs zoals deze in artikel 1.2 van deze overeenkomst 

staat vermeld (zijnde ***).

16.3 De meerwaarde zal door de Koper of zijn rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel 

aan de Verkoper worden voldaan binnen drie (3) maanden nadat het bestemmingsplan is 

gewijzigd en hier tegen geen beroep of bezwaar meer open staat.

16.4 Bij gebreke aan overeenstemming over de meerwaarde van het Registergoed zal deze op 

verzoek van een van betrokkenen worden vastgesteld door drie deskundigen, waarvan één aan 

te wijzen door Koper of zijn rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel, één door de 

Koper en één door deze twee deskundigen tezamen.
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De drie deskundigen brengen schriftelijk rapport uit. De deskundigen waarderen het 

Registergoed in vrij opleverbare staat.

De meerwaarde wordt vastgesteld op het gemiddelde van de drie waarden van de 

deskundigen.

16.5 Indien een partij, na bij deurwaardersexploit in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen 

tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze 

meerwaardeverrekening, is deze partij in verzuim en zal deze partij ten behoeve van de andere 

partij een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren ter grootte van tweehonderdvijftigduizend 

euro (€ 250.000,00), onverlet het recht om meerdere schadevergoeding te vorderen.

16.6 Koper of zijn rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel zijn verplicht om, 

voorafgaande aan het verzoek aan de gemeente, aan de Verkoper te melden dat zij een 

aanvraag tot wijziging van het vigerende bestemmingsplan gaan indienen, zulks op straffe van 

verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete ter grootte van tweehonderdvijftigduizend 

euro (€ 250.000,00).

16.7 Bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van het Registergoed dienen in de akte van 

levering de hiervoor onder 16.1 tot en met 16.6 genoemde bepalingen alsmede de hier onder 

16.7 genoemde bepaling in hun geheel aan elke opvolger in de eigendom te worden opgelegd, 

ten behoeve van Verkoper te worden bedongen en voor haar te worden aangenomen op straffe 

van verbeurte van een boete van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) door de overdragende 

partij, die dit verzuimt en ingeval meer personen als overdragende partij optreden, door hen 

als hoofdelijke debiteuren verschuldigd ten behoeve van de Verkoper, met dien verstande dat 

nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist.

16.8 De in dit artikel opgenomen verplichtingen zullen komen te vervallen zodra het 

bestemmingsplan is gewijzigd en Koper of zijn rechtsopvolger(s) onder algemene of 

bijzondere titel de meerwaarde als bedoeld in dit artikel aan Verkoper heeft vergoed of de 

termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel is verlopen. De vervallenverklaring zal alsdan in de 

desbetreffende akte van levering worden opgenomen.

Ondertekening volgt op de volgende pagina.
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BIJLAGENLIJST

Bijlage 1: Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden voor Vrijwilige Veilingen 2013

Bijlage 2: Verkoopprotocol

Bijlage 3: akte BP-recht Gemeente Deventer (reeks Zwolle deel 3877 nummer 35)

Bijlage 4: verkennend bodemonderzoek te Schalkhaar

Bijlage 5: luchtfoto-onderzoek Koningin Wilhelminalaan te Schalkhaar

Bijlage 6: aanvullend bodemonderzoek terrein Koningin Wilhelminalaan te Schalkhaar

Bijlage 7: inspectierapport vrijgave na asbestverwijdering

Getekend te ____________________________ op ____________________________ 2017

____________________________ ____________________________

Verkoper Verkoper

Bergerode B.V. Bergerode B.V.

voor deze: AKZO Nobel Chemicals B.V. voor deze: AKZO Nobel Chemicals B.V.

voor deze: AKZO Nobel Management B.V. voor deze: AKZO Nobel Management B.V.

voor deze: de heer *** voor deze: de heer ***

____________________________ ____________________________

Koper Koper


