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PROJECTINFORMATIE
Venrayseweg 134 B, Horst

1.1. Algemeen




Het object is gelegen aan de doorgaande weg Horst-Venray, parallel aan de A73,

nabij afrit 10 op zichtlocatie. Het object is zeer goed te bereiken en beschikt over

ruim voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein.

Het betreft een bedrijfsgebouw, thans nog bestemd voor agrarisch gebruik, met

buitenterrein, bijgebouw en riante bedrijfswoning met (buiten)zwembad en tuin.

De hal heeft een vrije overspanning van 16 meter; de oppervlakte bedraagt 625

m².

Het woonhuis bestaat uit twee bouwlagen met kap.



De gemeente heeft 27 april 2007 een vergunning afgegeven voor het vergroten


van- en verbouwen van de bestaande bedrijfsruimte met 1525 m2.





De bestemmingswijziging van het object van agrarisch naar bedrijfsdoeleinden is in behandeling bij de 

gemeente Horst aan de Maas en wordt naar verwachting omstreeks maart 2020 goedgekeurd.





Indeling:


Begane grond: Hal, toilet met fonteintje, meterkast met 11 groepen + aardlek,

bijkeuken, keuken met apparatuur (keramische kookplaat, afzuig, vaatwasser,

onder- en bovenkasten) waskeuken, Z-vormige woonkamer met overdekt terras,

werkkamer, tuin, zwembad en tuinhuisje.

1e verdieping: 5 ruime slaapkamers, badkamer met dubbele vaste wastafel en

inloopdouche, 2e wasberging + installatie (gasgestookte VR combiketel),

ingebouwde kastenwand.

Middels vlizotrap bereikbare bergzolder















PROJECTINFORMATIE
Venrayseweg 134 B, Horst

1.2 Algemene bouwkundige gegevens




Omschrijving Woonhuis:

Bouwjaar: 2001

Constructie: Traditioneel opgaand metselwerk

Gevels: Baksteen (hal: betonplaten)

Interne scheidingen: Steenachtig

Ramen/kozijnen: Houten kozijnen met dubbele beglazing

Vloeren: Plavuizen

Plafonds: Stucwerk

Dak: Zadeldak, gedekt met betonpannen

Isolatie: Dakplaten, vloer-en spouwisolatie

Staat van onderhoud: Voldoende tot goed 




Hal: Staalconstructie met betonplaat

Eterniet dak (asbesthoudend)

Bijgebouw: Metselwerk (dubbelsteens)

Golfplaten dak (asbesthoudend)

Aan het woonhuis toe te rekenen grond: circa twintig are (20 a) ondergrond woning

en tuin 






Omschrijving Loods





Bouwjaar: 1981 en 1989

Afmetingen: 40 x 16 m en muurplaat van 4,30 m

Gevels: Gemetseld, kalkzandsteenblokken

Spantconstructie: Stalen spanten

Dakbedekking: Asbesthoudende golfplaten

Isolatie: Dupanel dakisolatie

Vloer: Betonvloer

Onderhoudstoestand: Het object verkeert, daarbij het bouwjaar in ogenschouw

nemende, in een redelijke staat van onderhoud

Bijzonderheden: Geen 
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Omschrijving Garage/opslagruimte




Afmetingen: 5 x 10 m

Gevels: Steen (spouw)

Spantconstructie: Houten spanten

Dakbedekking: Asbesthoudende golfplaten

Isolatie: Volledig geïsoleerd

Inrichting: Ketelhuis, toiletten en douches

Onderhoudstoestand: Het object verkeert, daarbij het bouwjaar in ogenschouw

nemende, in een matige staat van onderhoud

Bijzonderheden: Geen 






1.3 Voorzieningen





- Erfverharding

- Kavelpad van 15 x 10 m

- Waterbron






1.4 Duurzaamheid




Energie besparende maatregelen:

Er zijn op dit bedrijf geen enegiebesparende maatregelen genomen.

De woning heeft het voorlopig energielabel B. Bij de levering zal de eigenaar

(verkoper) een definitief energielabel aan de bieder (koper) overhandigen. 
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1.5 Technische voorzieningen en installaties




- Electra-, gas-, water-, riolerings- en P.T.T. -aansluitingen.

- Centrale verwarming:

- gasgestookte VR ketels;

- radiatoren;

- heaters.

- Warmwatervoorziening;

- Brandpreventiemiddelen:

- Brandslanghaspels;

- Handbrandblussers;

- Verlichtingsinstallatie;

- Terreinvoorzieningen: 

- Hekwerken;

- Groenvoorziening;

- Verharding met klinkers en betonverharding.

- Energiebesparende voorzieningen:

- Isolatie ramen;

- Isolatie gevels;

- Isolatie daken. 
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1.6 Perceelskenmerken object





De verkoop heeft betrekking op de navolgende kadastrale percelen:

- het perceel grond met woonhuis met loods, ondergrond, tuin, erf, gedeelte

groenstrook en verdere toebehoren, staande er gelegen te Horst, Venrayseweg

134b, kadastraal bekend gemeente Horst, sectie O, nr. 1035, groot een hectare

en zesenzestig are (1 ha en 66 a);

- het perceel grond met erf en groenstrook, gelegen te Horst, bij Venrayseweg

134b, kadastraal bekend gemeente Horst, sectie O, nr. 1034, groot

vierenzeventig are en vijfenzeventig centiare (74 a en 75 ca).

Totaal: twee hectare, veertig are en vijfenzeventig centiare (2 ha, 40 a en 75 ca).

Hierna ook te noemen: de onroerende zaak.






De totale oppervlakte kan worden verdeeld in:





- Oppervlakte voor toekomstige bedrijfsdoeleinden, inclusief woning, tuin,

overige gebouwen en erfverharding: circa een hectare en tweeëntachtig are (1 ha en

82 a);

- Groenstrook: circa achtenvijftig are en vijfenzeventig centiare (58 a en 75 ca). 
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1.7 Bestemmingsplaninformatie





De locatie is gelegen in het bestemmingsplan "Groenzone Venrayseweg" van de

gemeente Horst aan de Maas. Dit plan is vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 2 juni

2015 en is inmiddels onherroepelijk.

Het vigerende bestemmingsplan "Groenzone Venrayseweg" betreft een uitwerking

van de diverse wijzigingsbevoegdheden die opgenomen waren in het moederplan

ten behoeve van de realisatie van een groenzone.

Het moederplan is het bestemmingsplan "Werkgelegenheidsgebieden II". Dit plan

is op 10 september 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente

Horst aan de Maas, het plan is inmiddels onherroepelijk. In het moederplan zijn

zowel voor de bestemming "Groen", art. 5.3, als voor de bestemming "Agrarisch",

art. 16.2 regels opgenomen die het gewenste gebruik mogelijk maken. De regels

waaronder de gevraagde wijziging mogelijk is zijn in beide regels identiek.

Het perceel heeft de bestemming "Agrarisch" en de dubbelbestemming

"Archelogische waardevol gebied". Dit plan is een wijzigingsplan van het

moederplan "Werkgelegenheidsgebieden II". In het moederplan is een

wijzigingsbevoegdheid opgenomen zodat met gebruikmaking van artikel 16.2 het

college van burgemeester en wethouders de agrarische bestemming kan wijzigen

in een bedrijfsbestemming mits aan de in dat artikel genoemde voorwaarden wordt

voldaan. 




Het object wordt bestemd door de werking van Bestemmingsplan

Werkgelegenheid II, goedgekeurd op 10 september 2015, alsmede de ruimtelijke

onderbouwing.

De vigerende bestemming luidt: "agrarische doeleinden". De gemeente heeft zich

bereid verklaard medewerking te verlenen om de gebruiksmogelijkheden te

verruimen naar "Bedrijfsdoeleinden".
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1.8 Omgevingswetvergunning/vergunning




Het bedrijf heeft een Besluit Akkerbouwbedrijven milieubeheer.

De gebouwen zijn gebouwd of verbouwd met de daartoe vereiste vergunning(en).

Deze vergunningen zijn beschikbaar.






1.9 Uitbreidingsmogelijkheid




Ruim voldoende uitbreidingsmogelijkheden, bouwvlak geeft in totaal circa zeventig are

(70 a) aan. Er is nog een vergunning verleend voor de aanbouw aan de bestaande

loods van circa 1525m2.






1.10 Gebruiksmogelijkheid




Na afronding van de de gemeentelijke bestemmingswijzigingsprocedure kunnen de

percelen mogelijk worden gebruikt voor de uitoefening van de bestemming

bedrijventerrein. 






1.11 Betalingsrechten, subsidies en dergelijke




Tot de koop behoren geen betalingsrechten, subsidies of andere (agrarische

productie)rechten. 
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2. INSCHRIJVING





De verkoop van het object vindt plaats middels openbare inschrijving.

De eigenaar heeft notariskantoor Novitas B.V. in Horst ('de notaris') de

opdracht gegeven om de inschrijvingsprocedure te begeleiden.

De notaris is bevoegd om tot het moment van de opening van de enveloppen al die

maatregelen te nemen die nodig zijn voor een ordelijk verloop van de

inschrijvingsprocedure en de verkoopprocedure. Het oordeel van de notaris is

beslissend over alles wat zich tijdens de inschrijvingsprocedure afspeelt en ten

aanzien van de uitleg of toepassing van deze procedure.






2.1. Procedure





Tot uiterlijk 14 februari 2020 om 12.30 uur kunt u een bieding indienen bij Novitas


Notariaat, Stoktstraat 2, 5961 TN Horst.




Bij de notaris moet u dan inleveren:

- het ondertekende inschrijfbiljet (zie 2.4);

- een bankgarantie of een verklaring van gegoedheid. Dit kunt u bij uw bank

opvragen; 

- een kopie van uw geldig identiteitsbewijs;

- als u namens een rechtspersoon biedt: een recent uittreksel van de Kamer van

Koophandel.




U kunt bieden op kavel A, kavel B of beide kavels. Op het inschrijfformulier moet u

duidelijk aangeven welke kavel(s) u wilt kopen.




Het inschrijfbiljet is te vinden in bijlage 2 of op te vragen bij Novitas via

info@novitas.nl of op telefoonnummer 077-3971515. 
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Direct na 13.45 uur op 14  februari 2020 worden de enveloppen met biedingen bij

Novitas Notariaat geopend en worden de biedingen bekendgemaakt door de

notaris of een andere daartoe gemachtigde medewerker van het kantoor. De

bieder(s) of diens vertegenwoordiger(s) mag/mogen daarbij aanwezig zijn (op het

notariaat).

Uw aanwezigheid kunt u kenbaar maken via info@novitas.nl.




Uiterlijk 28 februari 2020 wordt bekendgemaakt aan wie de kavel(s) al dan niet

worden gegund.

De eigendomsoverdracht en betaling van de koopsom vindt voor kavel A plaats op

uiterlijk 13 maart 2020 en voor kavel B of de kavels A en B uiterlijk 1 mei 2020.






Activiteit  en Einddatum





Kijkdag / bezichtiging Op aanvraag via e-mail adres:

rmk@hetnet.nl




Indienen inschrijfbiljet e.d. uiterlijk 14 februari 2020 12.30 uur




Gunning max 2 weken na

inschrijving Uiterlijk 28 februari 2020




Aktepassering kavel A 13 maart 2020

Aktepassering kavel B 1 mei 2020

Aktepassering kavel A en B 1 mei 2020 
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Nadere inlichtingen





Nadere inlichtingen kunt u uitsluitend via de mail en tot uiterlijk 7 februari 2020

17.00 uur opvragen via: rmk@hetnet.nl.

Mondelinge en per brief gestelde vragen worden niet beantwoord. Vragen moeten

helder en duidelijk worden geformuleerd.






2.2. Voorwaarden voor inschrijving


U moet het bod onvoorwaardelijk doen. 

U kunt geen voorwaarden in uw bod opnemen, zoals een financieringsvoorbehoud.






2.3. Beoordeling van de inschrijvingen en gunning


De eigenaar/verkoper behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, al

of niet te gunnen. 






2.4 Voorwaarden voor verkoop bij openbare inschrijving (tevens ten behoeve


van de koopovereenkomst)


1. De te verkopen onroerende zaken zijn aangegeven op de bijgevoegde


kadastrale kaart.

Aan deze kadastrale kaart kunnen geen rechten worden ontleend.



2. a Biedingen kunnen uitsluitend worden gedaan op het daartoe opgestelde

inschrijfbiljet. De bieder dient het inschrijfbiljet volledig en naar waarheid in

te vullen en te ondertekenen.

 Het bod moet afgerond op hele euro’s en niet gerelateerd aan een ander

bod zijn.

Elk bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. De

eigenaar hoeft een bod dat strijdig is met dit artikel, niet in overweging te

nemen.



b. Indien inschrijving plaatsvindt door een rechtspersoon, dan dient een

actueel uittreksel uit handelsregister van de Kamer van Koophandel met

het inschrijfbiljet te worden meegestuurd.

Daarnaast dient het inschrijfbiljet door de vertegenwoordigingsbevoegde

bestuurder(s) te worden ondertekend.
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c. Het inschrijfbiljet moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig

legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart). Wanneer samen met

een andere persoon wordt ingeschreven, dient van beide personen een

kopie van een geldig legitimatiebewijs te worden overlegd. Voor het gedane

bod zijn de bieders in dat geval hoofdelijk aansprakelijk. 



d. Een inschrijfbiljet kan worden uitgesloten van de inschrijving:

- als het niet volledig is ingevuld en/of niet is voorzien van een geldig

legitimatiebewijs

- als het bod herroepelijk, voorwaardelijk of niet onvoorwaardelijk is

gedaan

- als niet aan de onder punt 2.a gestelde eisen wordt voldaan



e. inschrijving en alle verdere correspondentie en communicatie, met

inbegrip van de correspondentie en communicatie die gedurende de

looptijd van de overeenkomst plaatsvinden, dienen te geschieden in de

Nederlandse taal.





3. Op de voorkant van de enveloppe moet u duidelijk vermelden: Inschrijving


Venrayseweg 134b te Horst. Op de achterkant van de enveloppe worden naam

en adres van de bieder vermeld. 





4. a. Indien blijkt dat twee of meer inschrijvers even hoog hebben ingeschreven


en de hoogste inschrijvers zijn, dan hebben zij het recht - voor zover zij bij

de bekendmaking aanwezig zijn - om direct met verhoging van hun 

inschrijfsom opnieuw in te schrijven totdat een van hen de hoogste

inschrijver is.



b. In andere gevallen dan hiervoor in dit artikel vermeld, is verhoging van het

bedrag waarvoor is ingeschreven niet toegestaan. 
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5. a. Voormelde inschrijving en gunning geschieden onder voorbehoud van

goedkeuring door de eigenaar en toestemming van zijn echtgenote.

Het al dan niet gunnen is zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken na

de sluitingsdatum van de inschrijving, bekend. Al dan niet gunnen is niet

alleen afhankelijk van de hoogte van de inschrijving. Maar in principe wordt

gegund aan de bieder met het hoogste bod.

De eigenaar zal de notaris zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen

van gunning of niet-gunning. Dit doet hij uiterlijk binnen de hiervoor

genoemde termijn van twee weken.

Elke bieder blijft aan zijn bod - ook als dit niet het hoogste is - gebonden

totdat:

- de verkoper gunt aan een ander, of

- vaststaat dat niet gegund wordt, of

- de termijn waarbinnen de verkoper tot gunning kan overgaan is

verstreken zonder dat is gegund, of de verkoop bij inschrijving wordt

afgelast.





b. De notaris maakt van zijn bevindingen bij het openen van de enveloppen


proces-verbaal op.




c. De koopovereenkomst tussen de inschrijver en de verkoper komt tot stand


door de gunning. De bepalingen van de koopovereenkomst staan in deze

inschrijfvoorwaarden.





d. De notaris deelt de gunning schriftelijk mee aan de partij aan wie is gegund.


Bieders aan wie niet is gegund, ontvangen daarvan schriftelijk bericht.

Onder schriftelijk bericht wordt ook verstaan een e-mail. 













PROJECTINFORMATIE
Venrayseweg 134 B, Horst

6. Bij het uitbrengen van zijn bod dient de bieder zijn financiële gegoedheid door

middel van een bankverklaring aan te tonen. Een bieder die opgeeft te

handelen voor een nader te noemen volmachtgever, is naast volmachtgever

hoofdelijk aansprakelijk voor het bod. Daarnaast moet de bieder na de opening

van de enveloppen de naam en het adres van zijn volmachtgever kenbaar

maken.

Bij gebreke hiervan wordt hij geacht voor zichzelf te hebben geboden.

De eigenaar behoudt zich het recht voor niet te gunnen aan bieders die

geen bankverklaring overleggen.





7. a. De akte van levering passeert zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 28


februari 2020 voor kavel A en uiterlijk 1 mei 2020 voor kavel B of beide

kavels (a en B).





b. Levering vindt plaats bij mr. A.J.P. Beijers-Willems of mr. M.J. Tolsma,


notarissen bij Novitas Notariaat te Horst, of haar/zijn plaatsvervanger.




c. De onroerende zaak wordt geleverd in de staat waarin het zich op het


moment van de eigendomsoverdracht bevindt, voor de grootte die het

werkelijk heeft, vrij van huur-, pacht- of enige andere gebruiksrechten en

vrij van hypothecaire inschrijvingen en/of beslagen, maar overigens met 

alle daaraan verbonden lusten, lasten, rechten, verplichtingen, heersende

en lijdende erfdienstbaarheden.

Met betrekking tot de onroerende zaak zijn geen erfdienstbaarheden,

kettingbedingen of kwalitatieve verplichtingen bekend. 
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d. In de onroerende zaak zijn asbesthoudende stoffen verwerkt, te weten in

de daken van het bijgebouw, loods en garage/opslagruimte. De

asbesthoudende stoffen blijven achter.

Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten op

grond van milieuwetgeving speciale maatregelen worden genomen.

Verkoper kan door koper niet aansprakelijk worden gehouden voor de

aanwezigheid van asbest.





e. In de onroerende zaak zijn geen (ondergrondse) tank(s) voor het opslaan


van vloeistoffen meer aanwezig.

De tanks zijn verwijderd overeenkomstig de geldende voorschriften van het

"Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks (BOOT)". Verkoper zal aan koper

de KIWA-certificaten overhandigen.





8. De zakelijke belastingen met betrekking tot de onroerende zaak (derhalve niet


de gebruikerslasten) zullen op en per de dag van het ondertekenen van de akte

van levering worden verrekend.

Koper heeft het recht te verlangen dat verkoper hem (koper) een kopie van de

betreffende aanslag(en) overhandigt.





9. De uitsplitsing van het bod in woonperceel en bedrijfsgedeelte zal worden


uitgesplitst. Het woonperceel is gewaardeerd op

vierhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 425.000,00). In het bod zal dit bedrag

aan het woonperceel worden toegekend, het restantbedrag zal worden

toegekend aan het bedrijfsgedeelte. In onderling overleg is een andere splitsing

van de koopprijs mogelijk, mits dit redelijk is en niet ten nadele van verkoper. 
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10. De ten laste van de koper komende kosten van de inschrijving van de akte van

levering zijn:

- Overdrachtsbelasting: 2% van de koopsom van de woning, 6% van de

koopsom voor de bedrijfsgebouwen en overige grond, tenzij een beroep op

vrijstelling van overdrachtsbelasting kan worden gedaan. Een eventueel

door koper gedaan beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting (artikel 15 lid

1 letter q van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer) komt geheel voor

rekening en risico van de koper;

- Honorarium: uurtarief van de notaris, te vermeerderen met 21 % BTW;

- Kadastraal recht inschrijving akte: vrij van BTW: € 137,50;

- Kadastrale recherchekosten, exclusief 21% BTW: € 49,00 per kadastraal

perceel;

- Als u een deel van het perceel wilt kopen: kosten van uitmeting door het

Kadaster (€ 440,00 per nieuw gevormd perceel);

- Kosten controle persoonsgegevens, exclusief 21% BTW € 9,00 per

betrokken persoon en € 15,00 per betrokken rechtspersoon.

De betaling van de koopsom inclusief kosten koper gebeurt bij de akte van

levering.

De koper is verplicht het verschuldigde te betalen vóór het ondertekenen van 

de akte van levering, uiterlijk op de dag van het ondertekenen van de akte van

levering, per valuta van die dag.

De notaris betaalt de koopprijs uit met inachtneming van de regelgeving.

Verkoper weet dat hierdoor tussen het ondertekenen van de akte en het

uitbetalen één of meer werkdagen kunnen zitten.

De kosten van de procedure rondom de inschrijving zijn voor rekening van de

verkoper. 





11. De verkoper en de koper verbinden zich bij de akte van levering afstand te


doen van het recht om ontbinding of vernietiging van de overeenkomst en de

overeenkomst van levering te vorderen op grond van het bepaalde in artikel

6:265 van het Burgerlijk Wetboek of op grond van welke andere bepaling(en)

ook. 
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12. Verkoper heeft de onroerende zaken gebruikt als bedrijfswoning en ten

behoeve van de lelieteelt en staat uitdrukkelijk niet voor enig ander gebruik in.

Het lopende verzoek tot bestemmingswijziging bij de gemeente Horst aan de

Maas voor het bedrijventerrein wordt door koper voor zijn rekening en risico

voortgezet vanaf het tijdstip van levering.





13. Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van de onroerende zaak kan of zal


kunnen doen gelden tegenover derden, gaan over op koper.




14. Koper is verplicht de onroerende zaak te aanvaarden in de staat en toestand


waarin het zich ten tijde van de levering bevindt en vrijwaart verkoper voor alle

aanspraken hoe ook genaamd.

Afgezien van het hiervoor bepaalde, staat verkoper er voor in aan koper met

betrekking tot de onroerende zaak die informatie te hebben gegeven die naar

geldende verkeersopvattingen door hem ter kennis van koper behoort te

worden gebracht. Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat de resultaten van het

onderzoek naar die feiten en omstandigheden die naar geldende

verkeersopvattingen tot zijn onderzoeksgebied behoren, voor zijn risico komen

(voor zover deze aan verkoper thans niet bekend zijn).

Bouwkundige kwaliteitsgebreken (zowel zichtbaar als verborgen) worden

geacht niet belemmerend te werken op het gebruik als woning respectievelijk

bedrijf.

 Koper aanvaardt de onroerende zaak met alle zichtbare en onzichtbare

gebreken. 






15. a De onroerende zaak komt pas voor risico van de koper zodra de notariële


akte van levering is ondertekend. Vanaf dat moment moet de koper zorgen

voor een verzekering. 
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b. Indien de onroerende zaak vóór het tijdstip van risico-overgang anders dan

door toedoen van de koper, geheel of gedeeltelijk verloren gaat of in meer

dan geringe mate wordt beschadigd, stelt de eigenaar de koper en de

notaris daarvan direct in kennis.

Deze overeenkomst is dan van rechtswege ('automatisch') ontbonden,

tenzij binnen vier weken nadat het onheil is geschied, maar in ieder geval

voor de in artikel 7.a genoemde datum van levering:

- de koper toch uitvoering van de onderhavige overeenkomst verlangt.

Verkoper draagt dan aan de koper over: de onroerende zaak in de staat 

waarin deze zich dan bevindt, samen met - zonder enige bijzondere

tegenprestatie naast de overeengekomen vergoeding - alle rechten, die

hij vanwege de schade, hetzij uit hoofde van verzekering, hetzij uit

anderen hoofde jegens derden kan doen gelden; of

- verkoper verklaart de schade vóór de in artikel 7.a genoemde datum

van levering dan wel binnen vier weken nadat deze is ontstaan voor zijn

rekening naar behoren te zullen herstellen. De juridische levering zal

dan - zo nodig - worden opgeschort tot uiterlijk de dag, volgende op die,

waarop de termijn van vier weken is verstreken. 






16. a. Bij niet of niet tijdige nakoming van de overeenkomst, anders dan door niettoerekenbare tekortkoming 

(overmacht), is de nalatige partij aansprakelijk

voor alle daaruit voor de wederpartij ontstane schade met kosten en rente,

ongeacht het feit of de nalatige in verzuim is in de zin van het volgende lid. 





b. Als een partij, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig


blijft in de nakoming van zijn uit de (koop)overeenkomst voortvloeiende

verplichtingen, kan de andere partij krachtens de overeenkomst de

volgende keus maken: 
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- hij kan de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden. De

in gebreke gestelde partij moet dan ten behoeve van de wederpartij een

zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbare

boete van tien procent (10%) van het bedrag dat de bieder heeft

geboden betalen, onverminderd het recht op volledige

schadevergoeding; of

- hij kan uitvoering van de overeenkomst verlangen. In dit geval is de

partij die in verzuim is na afloop van de voormelde termijn van acht

dagen voor elke na die termijn ingegane dag tot aan de dag van

nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van drie pro

mille (3 ‰) van hetgeen de bieder heeft geboden.





c. Eventueel over de boete verschuldigde omzetbelasting is daarin begrepen.




d. De in lid b van dit artikel omschreven wijze van ingebrekestelling en de


daar omschreven boeteregeling hebben geen toepassing meer nadat aan

de notaris uit schriftelijk onderzoek in de openbare registers is gebleken,

dat de levering is geschied overeenkomstig de leveringsakte en de koper

aan alle verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan uit hoofde van de

onderhavige transactie. 





17. Er zijn geen ontbindende voorwaarden. Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van


een financiering, het onderzoeken van eventuele (bodem)verontreiniging of

vanwege andere redenen. 





18. De overeenkomst kan, mits met inachtneming van het navolgende, door de


verkoper ontbonden worden als er op het overeengekomen tijdstip van het

ondertekenen van de akte van levering een verplichting bestaat om de

onroerende zaak waarop de koper heeft geboden aan de gemeente, provincie

of Rijk te koop aan te bieden op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten,

en de voorkeursrechtigde binnen drie maanden na het vestigen van het

voorkeursrecht geen toestemming tot levering van de onroerende zaak geeft. 
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Een beroep op deze voorwaarde moet geschieden door middel van een 

schriftelijke mededeling aan de notaris. Deze mededeling dient schriftelijk en

gedocumenteerd uiterlijk acht dagen na de overeengekomen datum van

levering in bezit van de notaris te zijn.

Partijen kunnen in plaats van bovenstaande berichten bij aangetekende brief of

deurwaardersexploit ook een overeenkomst bij de notaris sluiten.

De kosten van de nadere overeenkomst bij de notaris, als hiervoor bedoeld,

zijn voor rekening van verkoper.






2.5 Verdere stukken ter inzage





Via rmk@hetnet.nl kunt u tot 7 februari 2020 de volgende documenten opvragen:

- brief gemeente Horst aan de Maas

- inschrijfformulier

- melding milieuvergunning Besluit Akkerbouwbedrijven en milieubeheer

- Meldingsformulieren tanksanering

- kadastrale gegevens percelen

- kadastrale kaart en de kaart met de verdeling van de kavels

- Deze inschrijfvoorwaarden inclusief kaartmateriaal




Via www.ruimtelijke plannen.nl kan iedereen inzage krijgen in Bestemmingsplan

Groenzone Venrayseweg en Bestemmingsplan Werkgelegenheidsgebieden II 











PROJECTINFORMATIE
Venrayseweg 134 B, Horst

Disclaimer:





Ondanks dat de inschrijfvoorwaarden voor de verkoop bij openbare inschrijving en

de daarvan deel uitmakende bescheiden met grote zorgvuldigheid zijn

samengesteld, kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend.

Deze inschrijfvoorwaarden en de daarvan deel uitmakende bescheiden zijn

uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot het doen van een

aanbod. Door aanvaarding van de vermelde conditities komt geen overeenkomst

tot stand en wordt de juridische eigenaar en/of Novitas Notariaat niet gebonden.

Een overeenkomst komt slechts tot stand door aanvaarding van alle essentiele en

ondergeschikte punten van het aanbod voor zover de juridische eigenaar het

aanbod aanvaardt. De totstandkoming van een overeenkomst blijkt uitsluitend uit

een schriftelijke kennisgeving door Novitas Notariaat, gevestigd aan de Stokstraat

2 te 5961 TN Horst. 
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Mocht u een vrijblijvende bezichting willen inplannen of mocht u naar aanleiding van deze 
brochure, de van deze brochure deel uitmakende bijlagen of anderszins in verband

met dit object vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.





CONTACTGEGEVENS:




Online Bedrijfsmakelaar

Kerver 19a

5521 DA Eersel

T


E


I

085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

DISCLAIMER





Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn 
samengesteld kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. 

Deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen zijn uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot 
het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden 
onze opdrachtgevers en de Online Bedrijfsmakelaar B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door 
aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst 
blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door de Online Bedrijfsmakelaar B.V. en/of haar opdrachtgever.



T         085- 020 1028

E         info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

I          www.onlinebedrijfsmakelaar.nl


