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1. INTRODUCTIE

Cushman & Wakefield (C&W) nodigt u graag uit om deel te 
nemen aan de online executieveiling van een unieke beleg-
gings- en herontwikkelingspropositie met een omvang van 
bijna 200.000 m² perceeloppervlak.

Het object zal donderdag 12 oktober 2017 vanaf 13.00 
uur online uitsluitend via de website www.BOG-auctions.
com ten overstaan van notaris Femke Stroucken, verbonden 
aan CMS Derks Star Busmann te Amsterdam, krachtens de 
artikelen 3:268 juncto 3:254 van het Burgerlijk Wetboek, in 
het openbaar in één zitting bij opbod en afslag executoriaal 
worden verkocht. 

Het object bestaat uit percelen grond met opstallen en water 
gelegen aan de TT Vasumweg 115 en 125-131 (Shipdock) 
alsmede de aangrenzende Melissapier, beide gelegen aan 
de Noordelijke IJ-oever in Amsterdam. Dit Investment Me-
morandum (IM) bevat de kerngegevens van het Shipdock 
terrein en de Melissapier. Voor aanvullende informatie verwij-
zen wij u naar de digitale dataroom.

Onderhandse bieding
Tot en met 14 dagen voor de veiling, derhalve woensdag 27 
september 2017, 23:59 uur, kan een onherroepelijk, onvoor-
waardelijk onderhands bod worden gedaan op het te veilen 
kavel, gericht aan het adres van de veilingnotaris: 

CMS Derks Star Busmann
t.a.v. mr. F. Stroucken
Postbus 94700
1090 GS  AMSTERDAM
of per e-mail: janneke.dewaal@cms-dsb.com

INTRODUCTION

Cushman & Wakefield (C&W) invites you to participate in the 
online foreclosure auction of a unique investment and redevel-
opment proposition with a volume of nearly 200,000 sq.m plot 
surface.

On October 12th 2017, starting at 13:00, the object will be 
offered for sale to the public by means of an online auction 
taking place in one session accessible exclusively via the 
website www.BOG-auctions.com under the supervision 
of Femke Stroucken, notary affiliated to CMS Derks Star 
Busmann in Amsterdam. 

The object consists of parcels of land with buildings and 
water located on TT Vasumweg 115 and 125-131 (Shipdock) 
as well as the adjacent Melissapier, both located on the 
northern bank of the IJ-river in Amsterdam. This Investment 
Memorandum (IM) contains the key data regarding the Ship-
dock area and the Melissapier. For additional information we 
refer to the digital data room.

Private bids
Irrevocable and unconditional private bids on the plot can be 
made up to 14 days before the auction, thus by 23.59 hours 
on tuesday 27th September 2017 at the latest. Bids must be 
addressed to the auction notary:

CMS Derks Star Busmann
Attn F. Stroucken, Civil-law Notary
Postbus 94700
1090 GS  AMSTERDAM
Or by e-mail: janneke.dewaal@cms-dsb.com

Melissapier



6   Amsterdam I Shipdock & Melissapier   



Amsterdam I Shipdock & Melissapier   7

Onderhandse bieding
Voor het uitbrengen van een bieding in het executietraject 
kunt u gebruik maken van het in de dataroom geplaatste 
biedformulier of het formulier dat te downloaden is op de 
site van BOG Auctions. Voor het doen van een onderhandse 
bieding is het niet nodig om u te registreren. 

Veilingvoorwaarden
Indien de executant ingaat op een onderhandse bieding zal 
een koopovereenkomst gesloten worden conform het con-
cept van de overeenkomst zoals deze ter inzage ligt bij de 
notaris. De koopovereenkomst zal conform artikel 3:268 lid 2 
ter goedkeuring worden voorgelegd aan de voorzieningen-
rechter. Indien de overeenkomst wordt goedgekeurd dient 
binnen 4 weken de levering plaats te vinden.

Op de site van BOG Auctions. (en onderhandse biedingen) 
zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden 
met Internetbieden 2015 (AVVI 2015) en de bijzondere 
veilingvoorwaarden opgesteld door de veilingnotaris. Deze 
veilingvoorwaarden zullen uiterlijk 30 dagen voor de veiling 
ter inzage liggen ten kantore van de notaris en zullen op de 
website van www.BOG-auctions.com en in de dataroom 
worden gepubliceerd. 

Naast de bovengenoemde Algemene Veilingvoorwaar-
den zijn ook de Algemene Gebruikersvoorwaarden van 
BOG-Auctions.com. van toepassing. In geval van tegen-
strijdigheid tussen de gepubliceerde gegevens in deze 
brochure en de veilingvoorwaarden, gelden te allen tijde de 
veilingvoorwaarden. Zie voor de volledige online verkoop 
procedure pagina 37 van dit document. 

Negotiated bid
To make a bid, it is adviced to use the form placed in the da-
taroom or the one placed on the website of BOG-Auctions. 
Before making a bid, please complete the registration form 
on www.BOG-auctions.com. It is not necessary to register in 
order to place a private bid. 

Auction conditions 
If the mortgagee accepts a private bid, a contract of sales 
will be closed based on the concept contract of sales as it 
is available for inspection by the notary. In accordance with 
article 3: 268 paragraph 2, the contract will be submitted 
for approval to the district court judge. If the agreement is 
approved, the property will be transferred within four weeks.

The auction (and private bids) are governed by the General 
Online Auction Conditions 2015 (AVVI 2015) and the special 
auction conditions drawn up by the auction notary. These 
auction conditions will no later than 30 days before the auc-
tion be made available for perusal at the office of the notary 
and will be published on www.BOG-auctions.com and in the 
data room. 

Besides the aforementioned General Online Auction Con-
ditions, this procedure is also subject to the General User 
Conditions of BOG-Auctions.com. In case of any conflict 
between the contents of this brochure and the auction con-
ditions, the latter will at all times prevail. See page 37 of this 
document for the complete online sales procedure.



8   Amsterdam I Shipdock & Melissapier   



Amsterdam I Shipdock & Melissapier   9

1. KERNGEGEVENS

• Unieke potentiële herontwikkelingslocatie  
(cashflow genererend tot start herontwikkeling)

• Gelegen direct aan Het IJ, nabij de NDSM-werf
• Complex bestaande uit twee objecten: Shipdock terrein 

(164.610 m² perceel) en Melissapier (32.073 m² perceel)
• Totaal perceeloppervlak 196.683 m²
• Frontbreedte terrein van 630 meter aan de Noordelijke 

IJ-oever
• Vier droogdokken en 1.170 meter aanlegkades
• Totale bruto huurinkomsten van circa EUR 1,3 miljoen per 

jaar
• Voortdurende rechten van erfpacht
• Totale erfpachtcanon EUR 188.982 per jaar
• Multi-tenant beleggingsobject
• Hoofdhuurder Shipdock Holding B.V. is onderdeel van 

Damen Shipyards Group N.V.
• Resterende looptijd huurcontract Shipdock Holding B.V. 

van circa 11 jaar (circa EUR 920.000 per jaar)
• Direct herontwikkelingen mogelijk op de Melissapier.

Op de objecten is een Wet Voorkeursrecht Gemeenten 
gevestigd. Bij de executoriale verkoop hoeft de gemeente 
niet in de gelegenheid te worden gesteld de objecten te 
verkrijgen. Het voorkeursrecht blijft echter wel op het object 
gevestigd. Meer informatie hierover is te vinden in de bijzon-
dere veilingvoorwaarden.

KEY FACTS

• Unique potential redevelopment site  
(cash flow generating until start development)

• Located directly on the IJ-river, nearby the NDSM wharf
• The complex consists of two properties: Shipdock area 

(164,610 sq,m plot) and Melissapier (32,073 sq.m. plot)
• Total plot size 196,683 sq.m.
• Front area of 630 meters on the northern bank of the 
 IJ-river
• Four dry docks and 1,170 meters quays
• Total gross rental income of approx. EUR 1.3 million per 

annum
• Right of leasehold in perpetuity
• Total ground rent of EUR 188.982 per annum
• Multi-tenant investment
• Main tenant Shipdock Holding B.V. is part of the Damen 

Shipyards Group N.V.
• Remaining lease term Shipdock Holding BV of approxi-

mately 11 years (approx. EUR 920,000 per annum)
• Immediate redevelopments on the Melissapier possible

The aforementioned parcels of land are designated therein 
as ground(s) covered by Articles 10 to 15, 24 and 26 of the 
municipalities (Preferential Rights) Act. As this sale concerns 
an executorial sale, the Municipality does not have to be 
given the opportunity to buy the property. The grounds stay 
covered by the act. More information can be found in the 
auction conditions.
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2. DESCRIPTION PROPERTIES

This unique complex is located in Amsterdam North, at the 
northern boarding of the IJ-river and nearby the NDSM area. 
The complex is a large-scale industrial site with buildings, 
piers, quays and water with a total plot size of approximately 
196,683 sq.m. The total frontage of the complex on the side 
of the riverbank is approximately 630 meters.

The site can be divided into two parts in its current state, 
consisting of the long leased Shipdock area as well as the 
Melissapier which can be redeveloped within short term.

Shipdock
The Shipdock area consists of the properties TT Vasumweg 
115 and TT Vasumweg 125-131 and includes a total land 
area of approximately 164,610 sq.m. The site is situated on 
five cadastral parcels, issued by the city of Amsterdam as a 
right of leasehold in perpetuity.

TT Vasumweg 115 is an industrial property consisting of 
industrial space with associated outdoor area. The buildings 
are functional in design/layout and most are leased.

OMSCHRIJVING OBJECTEN

Dit unieke complex is gelegen in Amsterdam Noord, aan 
de Noordelijke IJ-oever en direct nabij het NDSM-terrein. 
Het complex betreft een grootschalig bedrijfsterrein met 
opstallen, pieren, aanlegkades en water met een totale per-
ceeloppervlakte van circa 196.683 m². De totale frontbreedte 
van het complex aan de zijde van de IJ-oever bedraagt circa 
630 meter.

Het terrein is in de huidige staat op te delen in twee onder-
delen, te weten het grotendeels langdurig verhuurde Ship-
dock terrein en de direct te herontwikkelen Melissapier. 

Shipdock
Het Shipdock terrein bestaat uit de objecten TT Vasumweg 
115 en TT Vasumweg 125-131 en omvat een totale perceel-
oppervlakte van circa 164.610 m². Het terrein is gelegen 
op vijf kadastrale percelen, uitgegeven door de gemeente 
Amsterdam als een voortdurend recht van erfpacht.

TT Vasumweg 115 is een bedrijfsgebouw bestaande uit be-
drijfsruimte, met bijbehorend buitenterrein. De bedrijfsruimtes 
zijn functioneel van opzet en grotendeels verhuurd.



MELISSAPIER
12   Amsterdam I Shipdock & Melissapier   



Amsterdam I Shipdock & Melissapier   13

TT Vasumweg 125-131 is a large-scale industrial site with 
industrial buildings which is mainly leased to Shipdock  
Holding BV and in use as a marine repair yard. The tenant is 
part of Damen Shipyards Group NV. This complex includes 
office space, industrial space, a large paved outdoor area, 
4 dry docks and various quays on the IJ river with a total 
length of 1,170 meters.

 Dock Length (m) Width (m) Depth (m)
 1 140 19.5 5.1
 2 165 21.5 6.0
 3 205 26.8 8.2
 4 250 36.2 8.0

Melissapier
The Melissapier concerns the pier and the mostly paved 
area that is located immediately (south)east of the Ship-
dock area, bordering the Amsterdam Marina and nearby 
Kraanspoor. The Melissapier covers a total land area of ap-
proximately 32,073 sq.m. The pier is about 410 meters long, 
over 13 meters wide and consists of various quays, which 
partly leased and in use as berths for ships.

Part of the object Melissapier is a plot of undeveloped and 
unpaved land with an area of approximately 2,420 sq.m., 
located at TT Melissaweg.

TT Vasumweg 125 - 131 betreft een grootschalig bedrijfs-
terrein met bedrijfsruimten dat grotendeels is verhuurd 
aan Shipdock Holding B.V. en in gebruik als reparatiewerf 
van zeeschepen. Deze huurder is onderdeel van Damen 
Shipyards Group N.V. Dit complex bestaat onder andere uit 
kantoorruimte, bedrijfsruimte, een grootschalig verhard bui-
tenterrein, 4 droogdokken en diverse aanlegkades aan Het 
IJ met een totale lengte van 1.170 meter.

 Dok Lengte (m) Breedte (m) Diepte (m)
 1 140 19,5 5,1
 2 165 21,5 6,0
 3 205 26,8 8,2
 4 250 36,2 8,0

Melissapier
De Melissapier betreft de pier en het grotendeels verharde 
terrein dat is gelegen direct ten (zuid)oosten van het Ship-
dock terrein, grenzend aan de haven Amsterdam Marina en 
nabij Kraanspoor. De Melissapier omvat een totale perceel-
oppervlakte van circa 32.073 m². De pier is ongeveer 410 
meter lang en ruim 13 meter breed en bestaat uit diverse 
aanlegkades, die deels als ligplaatsen voor schepen ver-
huurd en in gebruik zijn. 

Onderdeel van het object Melissapier is een perceel onbe-
bouwde en onverharde grond met een oppervlakte van circa 
2.420 m², gelegen aan de TT Melissaweg.
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LOCATION, DEVELOPMENTS 
AND OPPORTUNITIES

Unique location
The unique location of the properties offers great potential 
for redevelopment. The very good quality of this location is 
partly reflected by the excellent location on the IJ river, with 
630 meters frontage, the size of the properties of about 
200,000 sq.m. in total, easy accessibility, and the many 
 development activities going on in the immediate surround-
ings. The adjacent NDSM area and the Houthavens on the 
other side of the IJ river will be redeveloped in the next few 
years into an attractive urban area with room for living, work-
ing, culture, education, leisure and retail.

Accessibility
The complex is situated at a central location within the ring 
road of Amsterdam and is characterized by good accessibili-
ty, both by car and public transport.

The location can be reached by car in about 5 minutes from 
the A10 motorway. The accessibility from the Central train 
Station is also good. Between the Central train Station and 
NDSM square a free ferry service sails four times an hour. In 
addition, there are plenty of bus lines which bring travellers 
12 times per hour in about 16 minutes from and to the Cen-
tral train Station.

LOCATIE, ONTWIKKELINGEN 
EN POTENTIE

Unieke ligging
De unieke locatie van het terrein biedt veel potentie tot heront-
wikkeling. De zeer goede kwaliteit van deze locatie komt on-
der andere tot uitdrukking door de uitstekende ligging direct 
aan Het IJ, met 630 meter frontbreedte, de omvang van het 
terrein van circa 20 hectare, de goede bereikbaarheid, en de 
vele ontwikkelactiviteiten die in de directe omgeving gaande 
zijn. Het naastgelegen NDSM-terrein en de aan de overzijde 
van Het IJ gelegen Houthavens worden de komende jaren 
verder ontwikkeld tot een aantrekkelijk stedelijk gebied met 
daarin ruimte voor wonen, werken, cultuur, onderwijs, leisure 
en retail.

Bereikbaarheid
Het complex is gelegen op een centrale locatie binnen de 
ring van Amsterdam en wordt gekenmerkt door een goede 
bereikbaarheid, zowel per auto als per openbaar vervoer. 

Per auto is de locatie bereikbaar in ongeveer 5 minuten 
vanaf de ringweg A10. De bereikbaarheid vanaf het Centraal 
Station is eveneens goed. Tussen het Centraal Station en 
het op loopafstand gelegen NDSM-plein vaart viermaal per 
uur een gratis veerdienst. Daarnaast zijn er voldoende buslij-
nen welke reizigers 12 maal per uur in circa 16 minuten van 
en naar het Centraal Station brengen.

3. 



NS station
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In 2018 the public transport network will be further en-
hanced by the opening of the North-South metro line. 
About 121,000 passengers are expected to use the new 
metro line on a daily basis, which is accessible via one of 
the eight new stations. This new backbone of Amsterdam’s 
public transport network ensures that the journey time from 
Amsterdam-North to the south of Amsterdam is halved to 
just 16 minutes. During rush hours, every 4 minutes, and 
beyond every 5 minutes, a subway will leave, so the flow will 
be very good. The North-South line will therefore give further 
improvement to the accessibility of the area and thus an ad-
ditional impetus to future redevelopments on the Shipdock 
and Melissapier sites.

Redevelopment opportunities
Amsterdam will further develop as the core city of an 
internationally competitive European metropolis in the com-
ing decades. To give these developments further shape 
the Municipality of Amsterdam has formulated four large 
movements for the coming years in the “Structural vision 
Amsterdam 2040” (Structuurvisie Amsterdam 2040). Two of 
these movements relate to the further expansion of the city 
center and the so-called rediscovery of the waterfront (The 
IJ-river central). Both movements are directly related to the 
Shipdock area and Melissapier, and contribute significantly 
to the redevelopment potential of the area.

In 2018 zal het openbaar vervoersnetwerk verder worden 
versterkt door de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn. Naar 
verwachting zullen dagelijks ongeveer 121.000 passagiers 
van deze nieuwe metrolijn gebruik gaan maken, welke via 
een van de acht nieuwe stations is te bereiken. Deze nieuwe 
ruggengraat van het Amsterdamse openbaar vervoersnet-
werk zorgt ervoor dat de reistijd van Amsterdam-Noord 
naar Amsterdam-Zuid wordt gehalveerd tot slechts 16 
minuten. Tijdens de spitsuren zal iedere 4 minuten, en daar-
buiten iedere 5 minuten, een metro vertrekken, waardoor 
de doorstroming zeer goed zal zijn. De Noord-Zuidlijn zal 
derhalve zorgdragen voor een verdere verbetering van de 
bereikbaarheid van het gebied en daarmee een extra impuls 
aan de toekomstige herontwikkelingslocatie Shipdock en 
Melissapier geven.

Herontwikkelingspotentie
Amsterdam zal zich de komende decennia verder te ontwik-
kelen als kernstad van een internationaal concurrerende, Eu-
ropese metropool. Om deze ontwikkelingen vorm te kunnen 
geven heeft de Gemeente Amsterdam in de “Structuurvisie 
Amsterdam 2040” vier grote bewegingen geformuleerd 
waarop de komende jaren de focus komt te liggen. Twee 
van deze bewegingen betreffen het verder uitbreiden van het 
centrumgebied en de herontdekking van het waterfront (Het 
IJ centraal). Beide bewegingen hebben direct betrekking 
op Shipdock en de Melissapier, en dragen sterk bij aan de 
herontwikkelingspotentie van het gebied.



Transformatiestrategie Haven - Stad 2010 - 2040
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BRON: Gemeente Amsterdam
SOURCE: Municipality of Amsterdam



Concept Ontwikkelstrategie Haven-Stad

Legenda Programma
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In the structural vision based ‘Transformation Strategy 
Port-City 2010-2040’, page 16, 17 and 18, the City of 
Amsterdam describes her preference strategy for amongst 
others the Shipdock area and its surroundings. This strategy 
of the municipality includes the intention to transform 
this area into an urban residential area. Recently, this is 
further elaborated in the ‘Concept Development Strategy 
Haven-Stad’. For the location ‘Cornelis Douwes 2-3’ there 
is 960,000 sq.m. intended. 9,600 residences and 6,400 
jobs can be realized. There will also be space for schools, 
care and sports. The concept Development Strategy Haven-
Stad is available for public inspection until august 13th 2017.

The Concept Development Strategy ‘Haven-Stad’ and other 
information regarding the possibilities for redevelopment are 
included in the dataroom.

Shipdock 
The Shipdock area is one of the main urban locations where 
new developments can be realized in the future, with the 
preferred implementation by the City of Amsterdam of crea-
tion of an “urban residential area”.

In 2009 the Municipality of Amsterdam closed the Covenant 
Houthaven-NDSM with three large companies located 
nearby the port, namely Cargill, Amfert and Eggerding. This 
covenant concerned the conditions for redevelopments in 
the Houthaven area and the NDSM. The City of Amsterdam 
and companies presented the Innovation Fund Covenant 
Houthavens-NDSM to perform statutory environmental pol-
lution reduction measures, so that the quality of life can be 

In de op de structuurvisie geënte ‘Transformatiestrategie 
Haven-Stad 2010-2040’, pagina 16, 17 en 18, beschrijft de 
Gemeente Amsterdam haar voorkeursstrategie voor onder 
meer het Shipdock-terrein en haar omgeving. Deze strategie 
omvat het voornemen om dit gebied te transformeren tot 
een stedelijk woon-werkgebied. Dit is recent nader uitge-
werkt in de concept ontwikkelstrategie Haven-Stad. Voor 
de locatie ‘Cornelis Douwes 2-3’ wordt ingezet op 960.000 
m² bebouwing waar 9.600 woningen en 6.400 arbeids-
plaatsen terug kunnen komen. Daarnaast komt er ruimte 
voor scholen, zorg en sportfuncties. De concept ontwikkel-
strategie Haven-Stad ligt tot 13 augustus 2017 ter inzage. 

De Concept Ontwikkelstrategie Haven-Stad en overige infor-
matie met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden is 
opgenomen in de dataroom.

Shipdock
Het Shipdock-terrein is een van dé binnenstedelijke locaties 
waar in de toekomst nieuwbouwontwikkelingen kunnen wor-
den gerealiseerd, waarbij de invulling “stedelijk woon-werk-
gebied” de voorkeur van de Gemeente Amsterdam heeft. 

Met een drietal grote in nabijgelegen havens gelegen bedrij-
ven, te weten Cargill, Amfert en Eggerding, is in 2009 door 
de gemeente Amsterdam het Convenant Houthaven-NDSM 
gesloten. Dit Convenant betrof de voorwaarden waaronder 
herontwikkelingen in de Houthaven en op het NDSM-terrein 
mogelijk zijn. De Gemeente Amsterdam en bedrijven stelden 
het Innovatiefonds Convenant Houthavens-NDSM in voor 
het uitvoeren van bovenwettelijke milieuhinder beperkende 
maatregelen, zodat de leefbaarheid in de nieuwe woonge-
bieden kan worden verbeterd. Ook voor de Shipdock locatie 
wordt een dergelijke samenwerking met de gemeente Am-
sterdam verwacht.
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Gezien de ontwikkelingen in de afgelopen jaren binnen de 
gemeente Amsterdam rondom Het IJ, waarbij onder andere 
het gebied met voormalige pakhuizen aan de Oostelijke 
Handelskade is getransformeerd tot een representatie-
ve woon-werklocatie, alsmede de huidige ontwikkelingen 
rond Overhoeks en het NDSM-terrein, is een toekomstige 
herontwikkeling van het Shipdock terrein tot een stedelijk 
gebied (met daarin wonen, werken, retail, leisure, etc.) zeer 
aannemelijk.

Melissapier
De locatie van de Melissapier leent zich als directe heront-
wikkelingslocatie. Conform de huidige huursituatie en het vi-
gerende bestemmingsplan is ontwikkelen binnen zeer korte 
termijn mogelijk. De ligging direct aan Het IJ, grenzend aan 
de haven Amsterdam Marina en nabij Kraanspoor, maakt de 
locatie zeer interessant voor het realiseren van commerciële 
ruimte met kantoorruimte. Hierbij dient er in 5 bouwblokken 
en deels boven het water van Het IJ te worden gebouwd, 
waarbij bebouwing tot 60 meter hoogte mogelijk is. 

De kwaliteiten van het gebied en de locatie bieden tevens 
potentie tot het ontwikkelen van woningen al dan niet in 
combinatie met bedrijvigheid. Hiervoor dient echter wel het 
huidige bestemmingsplan te worden gewijzigd.

improved in the new residential areas. Also for the Shipdock 
location such cooperation with the municipality of Amster-
dam is expected. Given the developments in recent years 
within the municipality of Amsterdam around the IJ-river, 
which includes the area of former warehouses around the 
Oostelijke Handelskade which has been transformed to a 
representative location for working and living, as well as cur-
rent developments such as Overhoeks and the NDSM area, 
a future redevelopment of the Shipdock area into an urban 
area (with residences, work, retail, leisure, etc.) is very likely.

Melissapier
The location of the Melissapier is a site which can be rede-
veloped immediately. In accordance with the current rental 
situation and the current zoning developments are possible 
in a very short term. The location directly at the IJ-river, 
adjacent to the Amsterdam Marina and nearby Kraanspoor, 
make the location very interesting for the realization of 
business space with office space. Development of buildings 
should stay in 5 construction blocks, which need to be built 
partly above the water of the IJ-river. Development with 
buildings up to 60 meters height is possible. 

The qualities of the area and the location also offer potential 
for the development of housing whether or not in combina-
tion with businesses. However, for this purpose the current 
zoning should be changed.
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CADASTRAL DETAILS AND 
LEASEHOLD DETAILS

Shipdock 
Cadastral details
Municipality: Amsterdam AH 
Section: AH 

Number:  1445 
Size:  38a 10ca 

Number:  2325 
Size:   43a 70ca 

Number:  2326
Size:   4ha 56a 30ca

Number:  2327 
Size:   10a 30ca 

Number:  2328 
Size:   10ha 97a 70ca 

Melissapier
Cadastral details
Municipality: Amsterdam AH 
Section: AH 

Number: 1667 
Size: 2ha 65a 33ca 

Number: 1698
Size: 55a 40ca

KADASTRALE GEGEVENS EN 
ERFPACHTGEGEVENS

Shipdock
Kadastrale gegevens
Gemeente:  Amsterdam AH 
Sectie:  AH 

Nummer: 1445 
Grootte: 38a 10ca

Nummer:  2325 
Grootte:  43a 70ca

Nummer:  2326
Grootte: 4ha 56a 30ca

Nummer:  2327 
Grootte: 10a 30ca

Nummer: 2328 
Grootte: 10ha 97a 70ca 

Melissapier
Kadastrale gegevens
Gemeente: Amsterdam AH 
Sectie: AH 

Nummer: 1667 
Grootte: 2ha 65a 33ca 

Nummer: 1698
Grootte: 55a 40ca

4. 
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Leasehold details
Parcel 1445 (E9030/1)
Commencement date: 1 May 1987
Right in perpetuity: Yes
General Conditions: AB 1966
Current ground rent: EUR 28,252 per annum
Next index date: 1 May 2022
Date review ground rent: 1 May 2037
Zoning:   Development, fabricate, storage 

of technical installations; 
Buildings for storage

Parcel 2326 (including 1667 en 1698)
Commencement date: 1 April 1987
Right in perpetuity: Yes
General Conditions: AB 1966
Current ground rent: EUR 48,225 per annum
Next index date: 1 February 2022
Date review ground rent: 1 April 2037
Zoning:  Shipyard cum annexis

Parcel 2328 (E 9027/3)
Commencement date: 1 April 1987
Right in perpetuity: Yes
General Conditions: AB 1966
Current ground rent: EUR 89,241 per annum
Next index date: Fixed until 1 April 2037
Date of review ground rent: 1 April 2037
Zoning: Shipyard cum annexis

Erfpachtgegevens
Perceel 1445 (E9030/1)
Ingangsdatum recht: 1 mei 1987
Voortdurend: Ja
Algemene bepalingen: AB 1966
Huidige erfpachtcanon: EUR 28.252 per jaar
Indexeringsdatum: 1 mei 2022
Herzieningsdatum: 1 mei 2037
Bestemming:  Ontwikkelen, fabriceren en opslaan 

van technische installaties;  
bebouwing voor opslag

Perceel 2326 (incl. 1667 en 1698)
Ingangsdatum recht: 1 april 1987
Voortdurend: Ja
Algemene bepalingen: AB 1966
Huidige erfpachtcanon: EUR 48.225 per jaar
Indexeringsdatum: 1 februari 2022
Herzieningsdatum: 1 april 2037
Bestemming: Scheepswerf cum annexis

Perceel 2328 (E 9027/3)
Ingangsdatum recht: 1 april 1987
Voortdurend: Ja
Algemene bepalingen: AB 1966
Huidige erfpachtcanon: EUR 89.241 per jaar
Indexeringsdatum: Vast tot 1 april 2037
Herzieningsdatum: 1 april 2037
Bestemming: Scheepswerf cum annexis
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Parcels 2325 and 2327 (E9031/1)
Commencement date
right of leasehold: 1 April 1987
Right in perpetuity: Yes
General Conditions: AB 1966
Current ground rent:  EUR 23,264 per annum
Next index date: 1 April 2022
Date review ground rent: 1 April 2037
Zoning:  Shipyard cum annexis

Percelen 2325 en 2327 (E9031/1)
Ingangsdatum recht: 1 april 1987
Voortdurend: Ja
Algemene bepalingen: AB 1966
Huidige erfpachtcanon: EUR 23.264 per jaar
Indexeringsdatum: 1 april 2022
Herzieningsdatum: 1 april 2037
Bestemming: Scheepswerf cum annexis
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ZONING PLAN

Shipdock 
The current zoning of the Shipdock area is “Bedrijf-1”, which 
implicates that the land is zoned for housing of (port-related) 
companies, with associated facilities such as offices, restau-
rants, roads, loading and unloading facilities, parking, utilities 
and water.

The maximum percentage to be built for this area is 75% 
and 20% (pier). The maximum construction height of the 
terrain is 15 meters; the maximum construction height of the 
pier is 10 meters.

Under the current zoning a maximum of 30% gross floor 
area per establishment is allowed to be used as office space 
(as office serving the main function), with a maximum of 
2,000 sq.m gross floor area.

BESTEMMINGSPLAN

Shipdock 
De huidige bestemming van het terrein is “Bedrijf-1”, hetgeen 
inhoudt dat de gronden zijn bestemd voor het huisvesten 
van (havengebonden) bedrijven, gericht op het industrieel 
vervaardigen, bewerken of herstellen van goederen. Ook 
de daarbij behorende voorzieningen zoals kantoren, horeca 
(cafés en restaurants) , wegen, laad- en losvoorzieningen, 
parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen en water zijn toe-
gestaan.

Het maximale bebouwingspercentage voor dit terrein be-
draagt 75% en 20% (pier). De maximale bouwhoogte van 
het terrein is 15 meter; de maximale bouwhoogte van de 
pier is 10 meter.

Volgens het huidige bestemmingsplan mag per vestiging 
maximaal 30% van de bruto vloeroppervlakte tot een maxi-
mum van 2.000 m² bruto vloeroppervlakte gebruikt worden 
als kantoorruimte ten dienste van de hoofdfunctie.

5. 
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Melissapier
The current zoning of the Melissapier is partly ‘Bedrijf-3’ and 
partly ‘Verkeer’.

The parts with zoning ‘Bedrijf-3’ can be used for industrial 
businesses with associated facilities such as offices, restau-
rants, raods, loading and unloading facilities, parking, utilities 
and water.

The maximum percentage to be built within the develop-
ment/construction areas on the Melissapier area is 75%, 
with a maximum construction height of 15 meters. The 
buildings to be constructed on the pier itself must be partly 
constructed over the lower located water. For the plot of 
undeveloped land located at the TT Melissaweg a maxi-
mum construction percentage of 100% is applicable, with 
a maximum construction height of 30 meters respectively 
60 meters.

Under the current zoning a maximum of 30% gross floor 
area per establishment is allowed to be used as office space 
(as office serving the main function), with a maximum of 
2,000 sq.m. gross floor area.

The parts of the pier zoned as ‘Verkeer’ are intended for 
motorways, traffic services, directions for shipping and 
shipping trafic signs (wih a maximum construction height of 
12 meters). The maximum percentage to be built within this 
area is 1%

Melissapier
De huidige bestemming is deels “Bedrijf-3” en deels “Ver-
keer”. 

De delen van de pier met de bestemming “Bedrijf-3” mogen 
gebruikt worden voor het huisvesten van bedrijven, gericht 
op het industrieel vervaardigen, bewerken of herstellen van 
goederen. Ook de daarbij horende voorzieningen zoals 
kantoren, horeca (cafés en restaurants), wegen, laad- en 
losvoorzieningen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen 
en water zijn toegestaan.

Het maximale bebouwingspercentage binnen de bestem-
mingsvlakken van het aan de Melissapier toegewezen 
terrein bedraagt 75%, met een maximale bouwhoogte van 
15 meter. De bebouwing op de Melissapier dient deels over-
bouwend ten opzichte van het ondergelegen water te zijn. 
Voor het perceel onbebouwde grond gelegen aan de TT 
Melissaweg geldt binnen de bestemmingsvlakken een maxi-
maal bebouwingspercentage van 100%, met een maximale 
bouwhoogte van 30 meter respectievelijk 60 meter.

Volgens het huidige bestemmingsplan mag per vestiging 
maximaal 30% van de bruto vloeroppervlakte tot een maxi-
mum van 2.000 m² bruto vloeroppervlakte gebruikt worden 
als kantoorruimte ten dienste van de hoofdfunctie.

De delen van de pier met de bestemming “Verkeer” zijn 
bestemd voor rijwegen, verkeersvoorzieningen, aanwijzingen 
voor de scheepvaart en scheepvaartverkeerstekens (met 
een maximale bouwhoogte van 12 meter). Maximaal 1% van 
de gronden met de bestemming “Verkeer” mogen bebouwd 
worden.
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Tenant Adress  sq. m. 
Office-/busi-

ness space

sq. m. 
Outside 

area/water

m¹ 
Berths

Rental 
Income

Start 
date

Expiry 
date

Break 
option

Next 
index 
date

Remaining 
lease term

Tenant A 115, 1e  125  10,201 01-04-06 31-03-19 01-04-18  1.7 
Tenant B * 115, 1e  74  2,384 01-04-06 31-03-18 01-04-18  0.7 
Tenant C 115, BG  223  216  11,134 01-12-16 30-11-21 01-12-17  4.4 
Tenant D ** 115, 117 BG, 125  3,146  425  83,661 01-11-15 31-10-25 31-10-18 01-11-18  1.3 
Tenant E *** 115, 117, 125  2,206  105  69,848 01-11-15 31-10-25 31-10-18 01-11-18  1.3 
Tenant F **** 125-131  13,628  128,351  919,787 01-09-09 31-05-28 01-11-17  10.9 
Tenant G 131  301  1,200  47,323 01-04-06 31-03-18 01-04-18  0.7 
Tenant H 131  4,589 01-07-13 30-06-23 01-01-18  6.0 
Tenant I Berths  86  35,376 01-01-10 31-07-18 01-01-18  1.1 
Tenant J ***** Berths  34  7,500 01-11-15 31-10-25 31-10-18 01-11-17  1.3 
Tenant K ****** Berths  34  7,500 01-11-15 31-10-25 31-10-18 01-11-17  1.3 
Variable rent ******* Berths  286  100,000 
Vacancy 117 1e 416
Vacancy Outside area  2,420 
Total 20,119  132,717  440 1,299,302  8.0

*  Notice given
**  The rent over the first 5 years for 2.756 sq.m business space (as mentioned in the lease agreement) is respectively EUR 45,000; EUR 50,000; EUR 70,000; EUR 74,500 and EUR 

 79,000 per annum. Rent mentioned is the lease per 1-11-2017 for the 2.756 sq.m business space and the current rent for the additional leased space as mentioned in the allonge.
***  The rent over the first 5 years for 2.124 sq.m business space (as mentioned in the lease agreement) is respectively EUR 55,500; EUR 61,000; EUR 66,000; EUR 71,000 and EUR   

 76,000 per annum. Rent showned in the tenancy schedule is the rent per 1-11-2017 for the 2.124 sq.m business space and the current rent for the additional leased space as 
  mentioned in the allonge.
****  The lease contract is a so-called “triple net” contract. The landlord is not obliged to carry out any maintenance, repair or replacement regarding the leased property.
  The expiry date in the lease contract is 31 May 2028, which means the lease will end at this date, without any termination term applicable; the lease contract will    

 end by operation of law (van rechtswege).
*****  The rent for 140 sq.m outside area and 896 sq.m water is EUR 8,000 in year 1 and EUR 7,500 from year 2 until year 5.
****** The rent for 476 sq.m outside area and 560 sq.m water is EUR 8,000 in year 1 and EUR 7,500 from year 2 until year 5.
******* According to the property manager FRED Asset Management, the yearly income from various tenants due to operation on a daily basis is approx EUR 100,000; berths can be   

 rented on a daily basis for EUR 2.00 per m¹ per day.

Note
- Disclaimer is applicable to the overview
- Figures are based on information received from FRED Asset Management

Disclaimer
All the information provided by us is entirely without obligation and exclusively designated for the addressee. All information has been compiled with care and to the best of our knowledge 
from trustworthy sources. We cannot accept any liability concerning the accuracy of the information.

General
This overview is anonymized. The original lease overview can be found in the Investment Memorandum in the dataroom.

Reference date: 01-07-2017

LEASE OVERVIEW6. 
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ONLINE FORECLOSURE AUCTION 
PROCEDURE 

Definitions
The terms used below have the meaning attributed thereto 
in the ‘General Online Auction Conditions 2015’, hereafter 
called AVVI 2015, adopted by deed executed on 31 Decem-
ber 2014 in the presence of M.R.H. Krans, notary practising 
in Rotterdam, a copy of which deed was on 2 January 2015 
entered in Mortgages 4, part 65530 number 153 of the pub-
lic registers of the Land and Public Registry Agency. A copy 
of the AVVI 2015 is available on request from the Auction 
Notary or can be downloaded from www.BOG-auctions.
com.

The following definitions apply supplementary to those ap-
plied in the AVVI 2015:

Data room:
The Internet location on which the Property Adviser places 
various documents (legal documents, project and other 
information), regarding the Auction and for which the Pro-
spective Buyer must request an access code. 

Property adviser:
The property adviser Cushman & Wakefield, maintaining 
offices at Gustav Mahlerlaan 362-364, 1082 ME Amsterdam, 
who has been engaged by the Vendor.

PROCEDURE ONLINE 
EXECUTIEVEILING

Definities veilingvoorwaarden
Definities die in het onderhavige worden gebruikt, hebben 
de betekenis als daaraan toegekend in de ‘Algemene Vei-
lingvoorwaarden met Internetbieden 2015’, hierna aan te dui-
den als AVVI 2015, opgenomen in een akte op 31 december 
2014 verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, 
van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare 
registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers op 2 januari 2015 in register Hypotheken 4, deel 
65530 nummer 153. Een exemplaar van de AVVI 2015 is 
op te vragen bij de Veilingnotaris of te vinden op de website 
www.BOG-auctions.com.

In aanvulling op de begrippen in de AVVI 2015 worden de 
volgende definities toegevoegd:

Dataroom:
De locatie op internet, waarop door de Vastgoedadviseur 
diverse documenten (juridische stukken, project- en overige 
informatieve), betreffende de Veiling zijn opgenomen en 
waarvoor de Gegadigde een toegangscode dient aan te 
vragen.

Vastgoedadviseur:
De door Verkoper ingeschakelde vastgoedadviseur Cush-
man & Wakefield, kantoorhoudende Gustav Mahlerlaan 362-
364, 1082 ME Amsterdam.

7. 
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Access to dataroom
The prospective buyer will acquire access to the Data Room 
managed by the property adviser after reporting to onlinever-
koop@cushwake.com. The prospective buyers need to submit 
the following particulars:
a. organization name
b. organization address
c. contact(s)
d. email address(es)
e. telephone number(s)

Prospective buyers wishing to submit a bid during the auction 
are nevertheless required to register in the sense of Article 3 of 
AVVI 2015 by using the designated registration statement.

Participation in Online Foreclosure Auction
In order to participate in the auction, you need to create an 
account on www.BOG-auctions.com.

Also, you are required register once only with BOG Auctions 
by using the designated registration statement on www.
BOG-auctions.com.

You must sign the registration statement in the presence of a 
Dutch notary, who will authenticate your signature by signing 
the proclamation at the end of the registration statement. Be 
sure to bring valid proof of identity with you when signing, so 
that you can prove your identity to the notary.

Toegang dataroom
Toegang tot de door de Vastgoedadviseur beheerde Dataroom 
kan verkregen worden nadat een Gegadigde zich heeft aange-
meld bij onlineverkoop@cushwake.com. Elke Gegadigde dient 
de volgende gegevens te verstrekken:
a. naam organisatie;
b. adres organisatie;
c. contactperso(o)n(en);
d. desbetreffende e-mailadres(sen);
e. desbetreffende telefoonnumer(s).

Dit laat onverlet dat een Gegadigde zich nog wel dient te 
registreren als bedoeld in artikel 3 van de AVVI 2015 om mee 
te kunnen bieden op de Veiling, middels de daartoe bestemde 
registratieverklaring.

Deelname Online Executieveiling
Teneinde te kunnen deelnemen aan de veiling dient u een ac-
count aan te maken op de website www.BOG-auctions.com.

Bovendien dient u zich éénmalig te registreren bij BOG Auc-
tions. De daartoe bestemde Registratieverklaring vindt u op 
de website www.BOG-auctions.com.

De Registratieverklaring dient u in het bijzijn van een Neder-
landse notaris te ondertekenen. De notaris dient daarbij uw 
handtekening te legaliseren door middel van ondertekening 
van de verklaring aan het slot van de Registratieverklaring. 
Neemt u bij de ondertekening een geldig legitimatiebewijs 
mee, waarmee u zich ten overstaan van een notaris kunt 
legitimeren. 
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In deviation of the AVVI, a sum of EUR 10,000 must be 
paid on the account of the Notary to gain access to the onli-
ne auction. More information about this matter is included in 
the auction conditions.

Sales process: ascending bids
In accordance with Article 4 Paragraph 3 of AVVI 2015, bids 
can only be submitted during the auction period and in accor-
dance with the Bidding Protocol.
 
The auction will be a Dutch Auction. The lot will be on auction 
for a minimum of 15 minutes. Bidding starts at the time stated 
alongside the property. The payable amount is the sum of the 
highest ascending bid and highest descending bid, increased 
by sales costs, bid premium, transfer tax and/or VAT. Under the 
auction conditions, the highest bidder in an open ascending 
price auction is only entitled to the bid premium if the lot is 
awarded. This premium is 0,5% (including VAT) of the highest 
ascending bid and is for the account of the buyer.

If a bid is made in the last three minutes before the lot is closed, 
the opening time is extended by two minutes.

Sales process: descending bids
After the ascending bidding process has ended, there will be a 
30 minutes break, after which the descending bid process will 
commence. During this process, a large counter will show the 
sum of the highest ascending bid and the highest descending 
bid. The party clicking on ‘MIJN’ is the buyer for the corres-
ponding amount, plus sales costs, bid premium, transfer tax 
and/ or VAT. As soon as someone clicks on ‘MIJN’, the auction 
stops and the resulting total bid is submitted to the executing 
mortgage bank. If no-one makes a bid during the descending 
bid auction, the highest bid during the ascending bid process 
applies.

In afwijking op de AVVI dient er een waarborgsom van 
EUR 10.000 te worden gestort op rekening van de Notaris 
teneinde biedtoegang te verkrijgen. Meer informatie hierover 
is opgenomen in de bijzondere veilingvoorwaarden. 

Het verkoopproces: Opbod
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 van de 
AVVI2015, is het uitbrengen van een bieding alleen mogelijk 
gedurende de veilingperiode en wel met inachtneming van 
het Biedprotocol.

De veiling vindt plaats bij opbod en afslag. Het kavel wordt 
minimaal 15 minuten per opbod aangeboden. Startmoment 
van het opbodproces staat vermeld bij het te verkopen 
object. Het uiteindelijk te betalen bedrag is de som van de 
inzetsom en het afslagbedrag verhoogd met verkoopkosten, 
inzetpremie, overdrachtsbelasting en/of BTW. Op grond van 
de veilingvoorwaarden heeft de hoogste bieder bij opbod 
recht op inzetpremie doch uitsluitend indien het kavel ge-
gund wordt. Deze inzetpremie (plok) bedraagt 0,5% (inclusief 
BTW) van de inzetsom en komt voor rekening van de koper.

Indien in de laatste drie minuten voor het sluiten van een ka-
vel nog een bod wordt uitgebracht dan wordt het biedtermijn 
met twee minuten verlengd.

Het verkoopproces: Afslag
Na het opbod volgt, na 30 minuten pauze, de afslag. Tijdens 
de afslag wordt er groot een teller getoond. In deze teller is 
het totaalbedrag van de inzetsom en het bod op afslag bij 
elkaar opgeteld, en dit bedrag gaat in stappen naar bene-
den tot het bedrag dat in de opbodfase is geboden. Degene 
die op ‘MIJN’ drukt is de koper voor het bedrag waarbij 
degene op ‘MIJN’ drukte, plus verkoopkosten, inzetpremie, 
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overdrachtsbelasting en/of BTW. Zodra iemand op de knop 
‘MIJN’ drukt stopt de veiling en zal het hoogste bod worden 
voorgelegd bij de executerende hypotheekbank. Wanneer er 
tijdens de afslag niet wordt gemijnd, bestaat de koopsom uit 
het hoogste bedrag bij opbod.

Het veilingproces wordt ook uitgelegd in een kort filmpje op 
www.BOG-auctions.com. Wij raden u aan dit filmpje te bekij-
ken.

Gunning door verkoper en definitieve verkoop
Na afloop van de online veilingperiode start de periode van 
het recht van beraad van 5 werkdagen. Verkoper bepaalt 
uiteindelijk of het kavel wordt gegund.

De bieder aan wie gegund wordt ontvangt daarvan binnen 
genoemde periode bericht en is daarmee de koper. 
Betaling van de koopsom dient uiterlijk 6 weken na gunning 
plaats te vinden, waarna het object aan de koper zal worden 
geleverd.

De auction process is clarified in a short video on www.
BOG-auctions.com. We recommend participants to watch this 
video.

Award by vendor and sale
The online auction period is followed by a period of deliberation 
of 5 working days. The Mortgagee ultimately decides whether 
or not to award the lot.
 
On receipt of notice of award within the stated period, the bid-
der will become the buyer. 

Payment of the purchase price will take place within 6 weeks of 
award, after which the property will be transferred to the buyer. 

In accordance with Article 4 Paragraph 3 of AVVI 2015, bids 
can only be submitted during the auction period and in accor-
dance with the Bidding Protocol.



8. 

44   Amsterdam I Shipdock & Melissapier   



Amsterdam I Shipdock & Melissapier   45

FURTHER INFORMATION

Communication
Questions regarding the object and process can be directed 
to Cushman & Wakefield. Legal questions and questions 
about the auction terms can be made to CMS Derks Star 
Busmann.

Site visits
Site visits are planned on Wednesday 16th August 2017 and 
Wednesday 6th September 2017. Site visits are possible after 
you have acquired access to the Data Room. For signing 
up for one of the site visits, the prospective buyer needs to 
send an email to onlineverkoop@cushwake.com

Municipalities (Preferential Rights) Act
The before mentioned parcels of land, located at the TT Va-
sumweg 115 and 125-131 (Shipdock) as well as the adjacent 
Melissapier, are included in the decision of the mayor and 
aldermen of the municipality of Amsterdam from 25 August 
2015 and are designated therein as ground(s) covered by 
Articles 10 to 15, 24 and 26 of the Municipalities (Preferential 
Rights) Act.

The aforementioned parcels of land are designated therein 
as ground(s) covered by Articles 10 to 15, 24 and 26 of the 
municipalities (Preferential Rights) Act. As this sale concerns 
an executorial sale, the Municipality does not have to be 
given the opportunity to buy the property. The grounds stay 
covered by the act. More information can be found in the 
auction conditions.

OVERIGE INFORMATIE 

Communicatie
Vragen met betrekking tot het object en het proces kunt 
u richten aan Cushman & Wakefield. Juridische vragen en 
vragen over de veilingvoorwaarden kunt u stellen aan CMS 
Derks Star Busmann.

Bezichtigingsdagen
Er zijn twee bezichtigingsdagen ingepland, op woensdag 16 
augustus 2017 en woensdag 6 september 2017. Aanmelden 
voor één van de bezichtigingdagen kan nadat toegang 
verkregen is tot de Dataroom. Een Gegadigde kan zich 
aanmelden voor de bezichtigingsdagen door te mailen naar 
onlineverkoop@cushwake.com.

Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg)
De hiervoor genoemde percelen, gelegen op de locatie TT 
Vasumweg 115 en 125-131 (Shipdock) alsmede de aan-
grenzende Melissapier, zijn begrepen in het besluit van het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Amsterdam van 25 augustus 2015 en zijn daarbij aangewezen 
als grond(en) waarop artikel 10 tot en met 15, 24 en 26 van de 
Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn c.q. waar-
op het gemeentelijk voorkeursrecht van toepassing is.

Op de objecten is een Wet Voorkeursrecht Gemeenten 
gevestigd. Bij de executoriale verkoop hoeft de gemeente 
niet in de gelegenheid te worden gesteld de objecten te 
verkrijgen. Het voorkeursrecht blijft echter wel op het object 
gevestigd. Meer informatie hierover is te vinden in de bijzon-
dere veilingvoorwaarden.

8. 



9. DISCLAIMER - GEHEIMHOUDING 

Disclaimer openbare verkoop ex artikel 3:268 juncto 3:254 van het Burgerlijk Wetboek

Deze disclaimer/geheimhouding geldt voor alle informatie die gedurende de gehele openbare verkoopprocedure verstrekt is of zal worden door Cush-
man & Wakefield , CMS Derks Star Busmann (Notaris), hun opdrachtgever (Hypotheekhouder) of partijen die door hen zijn ingeschakeld en is een 
weergave van algemene geldende (aansprakelijkheids-)beperkingen.

1. Toegang tot de Dataroom impliceert op geen enkele wijze een aanbod van de zijde van Hypotheekhouder Een gegadigde kan hieraan geen rechten 
ontlenen, waaronder uitdrukkelijk is te verstaan het recht op het voeren van enige onderhandeling met
Hypotheekhouder

2. De in de Dataroom opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld om een gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de 
juistheid en de volledigheid daarvan. Iedere persoon aan wie informatie beschikbaar wordt gesteld, dient zelf een onafhankelijke beoordeling van die 
informatie te maken en na onderzoek en evaluatie van de informatie zodanig professioneel advies in te winnen als hij noodzakelijk acht.

3. De informatie opgenomen in de Dataroom is vertrouwelijk en wordt te goeder trouw beschikbaar gesteld. De informatie moet geheim worden ge-
houden en mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cushman & Wakefield niet worden gekopieerd of verspreid of aan andere perso-
nen bekend worden gemaakt en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor het uitbrengen van een bieding op deze propositie.

4. In verband met het vorenstaande heeft het volgende te gelden:
A. Alle beschrijvingen, afmetingen, foto’s, tekeningen en verdere gegevens betreffende de (bouwkundige) staat van de registergoederen en alle overige 
gegevens, die zijn opgenomen in de Dataroom, zijn op basis van de thans bekende gegevens en naar 
beste weten verstrekt. Met betrekking tot de bouwkundige staat van de registergoederen kunnen afwijkingen bestaan van de in de Dataroom opge-
nomen gegevens betreffende de bouwkundige staat, tekeningen en dergelijke, dit op grond van het huidige gebruik
of verbouwingen van de registergoederen. De in de Dataroom opgenomen informatie (zoals foto’s van de registergoederen) kunnen tevens register-
goederen bevatten die niet in de onderhavige openbare verkoopprocedure betrokken zijn.
B. Een gegadigde heeft geen aanspraak op vergoeding van schade of op enig andere recht jegens de Hypotheekhouder en de door haar ingeschakel-
de derden, waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen Cushman & Wakefield en Notaris uit hoofde van mededelingen en/of verstrekte informatie terzake de 
registergoederen of mededelingen en/of informatie die achterwege blijft. 
C. Indien uit de verstrekte informatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel mocht blijken, dan betreft dit een persoonlijk oordeel van Hypoth-
eekhouder en/of derden die door deze zijn ingeschakeld, dit op basis van de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/
of de daaraan ten grondslag liggende maatstaven, gehanteerd door Hypotheekhouder of de hiervoor bedoelde derden, kunnen geen rechten worden 
ontleend.

5. De informatie in de Dataroom mag niet worden opgevat als enige vorm van garantie ten opzichte van de toestand, de waarde en/ of de kwaliteit van 
de registergoederen en/of de afwezigheid van privaatrechtelijke of publiekrechtelijke aanspraken van derden of overheden ter zake van de register-
goederen. Op de in de Dataroom opgenomen informatie kan in rechte geen beroep worden gedaan, noch kunnen derden daaraan enig recht ontlenen. 

9.
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This disclaimer/confidentiality clause governs all information that has been or will be provided during the course of the entire public sale process by 
Cushman & Wakefield, CMS Derks Star Busmann (Notary), their client Mortgagee or parties engaged by them, and reflects generally applicable restric-
tions including limitation of liability. 

1. Access to the Data Room in no way implies an offer on the part of the Mortgagee. A prospective buyer can derive no rights from any such access, 
including, explicitly, the right to conduct any negotiations with the Mortgagee. 

2. The information included in the Data Room is solely intended to allow a prospective buyer the opportunity to investigate, either directly or indirectly, 
the accuracy and completeness of said information. Every person to whom information is made available must personally make an independent assess-
ment of that information and, after review and evaluation of the information, seek such professional advice as he or she deems necessary. 

3. The information included in the Data Room is confidential and made available in good faith. The information must be kept confidential, and without 
the advance written permission of Cushman & Wakefield, may not be copied or distributed or disclosed to other persons, and may not be used for any 
purpose other than for the issue of a bid on this proposition. 

4. In connection with the above, the following applies: 
A. All descriptions, dimensions, photos, drawings and other data concerning the constructional state or other condition of the registered property and 
all other information included in the Data Room is provided based on the information as currently known and to the best of all knowledge. In reference 
to the constructional state of the registered property, there may be discrepancies from the data included in the Data Room concerning the construc-
tional state, drawings, etc., resulting from the current use or renovation of the registered property. The information included in the Data Room (such as 
photographs of the registered property) may also include registered property not involved in the present public sale procedure. 
B. A prospective buyer has no claim to compensation of damages or any other right towards the Mortgagee and its engaged third parties, explicitly 
including Cushman & Wakefield and Notary, on the basis of statements and/or information provided in regard to the registered property or omissions in 
this regard. 
C. If any opinion should be either directly or indirectly evidenced from the information and/or data provided, this is a personal opinion of the Mortgagee 
and/or its engaged third parties, on the basis of currently available information. No rights can be derived from such an opinion and/or the underlying 
criteria applied by the Mortgagee or the aforementioned third parties. 

5. Insofar as not stated otherwise, the information in the Data Room may not be viewed as any form of guarantee with regard to the condition, value 
and/or quality of the registered property and/or the absence of private law or public law claims of third parties or
authorities in regard to the registered property. No legal claims can be based on the information included in the Data Room, nor can third parties derive 
any rights therefrom. 

6. No employee of the Mortgagee, or any of its engaged third parties, explicitly including Cushman & Wakefield and Notary, is authorised to issue 
statements (of guarantee) with regard to the registered properties. A prospective buyer can at no time in its dealings with the Mortgagee, or its directors 
or employees, or engaged third parties, explicitly including Cushman & Wakefield and Notary, plead that it was the recipient of incorrect or incomplete 
information, or that it was not provided with sufficient opportunity to verify the accuracy and completeness of the information provided, or that it did not 
have occasion to conduct any other study, all in the broadest sense of the word. 

DISCLAIMER - CONFIDENTIALITY STATEMENT9. 



6. Geen enkele medewerker van Hypotheekhouder, geen van de door haar ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen Cushman & 
Wakefield en Notaris, is bevoegd of gemachtigd (garantie)-verklaringen te verstrekken met betrekking tot de registergoederen. Een gegadigde kan zich 
nimmer jegens Hypotheekhouder, danwel haar bestuurders of werknemers, of door hen ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk is begrepen 
Cushman & Wakefield en Notaris, beroepen op de onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet of niet voldoende in de 
gelegenheid is gesteld zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet of niet voldoende in de gele-
genheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin van het woord te
verrichten.

7. Hypotheekhouder is niet gebonden aan schriftelijke of mondelinge verklaringen van haar medewerkers of adviseurs, met uitzondering van verklarin-
gen die zijn goedgekeurd door het bestuur van Hypotheekhouder Gegadigden mogen niet vertrouwen op schriftelijke of mondelinge verklaringen van 
medewerkers of adviseurs van Hypotheekhouder alvorens zich ervan te hebben verzekerd dat die verklaringen zijn goedgekeurd door het bestuur van 
Hypotheekhouder.

8. Hypotheekhouder heeft het recht de openbare verkoopprocedure te annuleren, zonder dat dit leidt tot enige verplichting jegens gegadigden. Het 
annuleren van de openbare verkoopprocedure zou onder meer doch niet uitsluitend ingegeven kunnen worden doordat de schuldenaar algeheel heeft 
gelost ex artikel 3:269 van het Burgerlijk Wetboek of doordat er door de Hypotheekhouder alsnog afspraken met schuldenaar zijn gemaakt welke er toe 
leiden dat een openbare verkoop niet langer gewenst is. In geen geval is Hypotheekhouder verplicht een bieding van gegadigden te accepteren.

9. Gedurende de gehele openbare verkoopprocedure heeft Hypotheekhouder het recht wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden van de openbare 
verkoopprocedure, voor zover de wet dit toestaat. 

10. Iedere gegadigde is verantwoordelijk voor haar kosten in verband met deelname aan de openbare verkoopprocedure, inclusief vergoedingen en 
honoraria van haar juridische, financiële en andere adviseurs. Hypotheekhouder of haar adviseurs zijn in geen enkel geval gehouden welke kosten dan 
ook van gegadigde(n) te vergoeden.

11. Hypotheekhouder, en de door haar ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen Cushman & Wakefield en Notaris aanvaarden geen 
enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze website of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of 
verwezen informatie op de
website en/of in de Dataroom. 

12. De informatie in de Dataroom bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van deze Dataroom liggen, welke
zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. Hypotheekhouder, en de door haar ingeschakelde derden, waar-
onder uitdrukkelijk zijn begrepen Cushman & Wakefield en Notaris zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bron-
nen. Hypotheekhouder, en de door haar ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen Cushman & Wakefield en Notaris geven geen 
garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software,
producten of ander materiaal op degelijke sites of bronnen.

13. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet zijn Hypotheekhouder, en de door haar ingeschakelde derden, waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen 
Cushman & Wakefield en Notaris in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere 
schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van de website of met diensten van door Hypotheekhouder ingeschakelde partijen 
ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.
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7. The Mortgagee is not bound to written or verbal statements made by its employees or advisers, with the exception of statements approved by the 
board of the Mortgagee. Prospective buyers may not rely on the accuracy of written or verbal statements by employees or advisers of the Mortgagee 
before having verified that those statements were approved by the board of the vendor. 

8. The Mortgagee reserves the right to cancel the public sales procedure, without such leading to any obligation towards the Prospective Buyers. With-
out being exhaustive, cancellation of the public sales procedure could be prompted by full payment by the debtor pursuant to Article 3:269 Dutch Civil 
Code or because the Mortgagee later comes to agreements with the debtor whereby a public sale is no longer desired. The Mortgagee is at no time 
obliged to accept a bid by any Prospective Buyer. 

9. The Mortgagee reserves the right during the entire sales procedure to make changes to the conditions of the sales procedure, insofar as permitted 
by law. 10. Every prospective buyer is responsible for its own costs in connection with participation in the public sale procedure, including reimburse-
ments and fees of its legal, financial and other advisors. Neither the Mortgagee nor its advisors are in any way obliged to reimburse any costs whatsoev-
er of any prospective buyer(s). 

11. The Mortgagee and its engaged third parties, explicitly including Cushman & Wakefield and Notary, accept no liability for loss resulting from visiting 
this website or for any loss resulting from the services provided, or information offered by or referred to on the website and/or in the Data room. 

12. The information in the Data Room contains references or hyperlinks to other sites located outside the domain of this Data Room, which has been 
selected in good faith and serves to inform the users. The Mortgagee and its engaged third parties, explicitly including Cushman & Wakefield and Nota-
ry, are not responsible for the content or availability of these sites or sources. The Mortgagee and its engaged third parties, explicitly including Cushman 
& Wakefield and Notary, give no guarantees and accept no liability with respect to the content, data, advice, statements, software, products or other 
materials on such sites or sources. 

13. Except in case of gross negligence or intent, neither the Mortgagee nor its engaged third parties, explicitly including Cushman & Wakefield and 
Notary, accept any liability whatsoever for loss of profit or exceptional, incidental, indirect, supplementary or any other losses resulting from or related to 
the functioning of the website all services by parties engaged by the Mortgagee, irrespective of how these losses arise. 



10. 
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