
Online vrijwillige veiling, 31 maart 2020 vanaf 10:30 uur

Jean Monnetpark 47-49

7336 BB Apeldoorn



Contactgegevens:

Rodenburg Bedrijfsmakelaars
Contact persoon De heer M. van de Velde

Telefoonnummer 055-5268268

E-mail apeldoorn@rodenburg.nl

Internet www.rodenburg.nl 

Kijkdagen

Vrijdag 28 februari van 09:00 tot 10:00 uur

Dinsdag 17 maart van 16:00 tot 17:00 uur

Notaris
Westvest Notarissen
Dhr. E. Qualm
Westvest 38
2611 AZ Delft
T +31 (0) 15 – 219 19 99
E info@westvest-notarissen.nl

Veilingorganisatie
BOG Auctions

T +31 (0)33 460 00 76

E: info@bog-auctions.com

Garanties
De verkoop zal geschieden op basis van het ‘as is where
is’ principe. De koopovereenkomst zal alleen een
garantie bevatten ten aanzien van de bevoegdheid van
verkoper tot overdracht. Voorts zal opgenomen worden
dat het verkochte niet gebruikt mag worden voor
bewoning of ander gevoelig gebruik en dat er geen
grondwater van het verkochte onttrokken mag worden.
Het voorgaande zal opgenomen worden in de
leveringsakte als kwalitatieve verplichting met
kettingbeding.

Nadere informatie 
Indien u geïnteresseerd bent in een mogelijke
verwerving van deze onroerende zaak en derhalve
nadere informatie wenst, verzoeken wij u vriendelijk
contact op te nemen met de heer M. van de Velde van
Rodenburg Bedrijfsmakelaars.

De in deze objectinformatie opgenomen gegevens zijn
slechts van algemene aard en aan verandering
onderhevig. Aan deze gegevens kunnen geen rechten
worden ontleend.

http://www.bog-auctions.com/
mailto:info@westvest-notarissen.nl
mailto:info@bog-auctions.com


Straat - huisnummer
Het complex aan het Jean Monnetpark 47-49 is verdeeld
over de begane grond en twee verdiepingen met een
totale grootte van ca. 770 m².

Circa 11 parkeerplaatsen op eigen terrein. De
parkeerplaatsen en de bestrating zitten in een VVE. De
kosten van deze VVE EUROpark bedragen € 852,52 excl.
BTW per jaar. Dit is inclusief het onderhoud van het
groen. Ruimschoots voldoende parkeermogelijkheden in
de omgeving.

Indeling
De begane grond bestaat uit een entree, kantoorruimte en
toiletten. De eerste verdieping is opgedeeld in meerdere
kantoorkamers, pantry en toiletten. Er is een vide
aanwezig met een toilet.

Locatie
Het Jean Monnetpark is gelegen aan de westzijde van
Apeldoorn, nabij de Europaweg. De Europaweg is een
belangrijke invalsweg van Apeldoorn en daardoor is het
object goed te bereiken met de auto van zowel het
centrum als de op- en afritten van de rijksweg A1. Met het
openbaar vervoer is de locatie eveneens goed te bereiken.

Locatie

Eigendomsgegevens

Milieu
Verkoper verklaart dat ten aanzien van de bodem/het
grondwater behorende bij of onderdeel uitmakende
van het verkochte geen onderzoek naar
verontreinigingen en mogelijke gebruiksbeperkingen
heeft plaatsgevonden.

Verkoper verklaart dat hem betreffende eventuele
verontreiniging van de grond en/of het grondwater van
het verkochte niets bekend is.

Elke aansprakelijkheid van Verkoper jegens koper, hoe
ook genaamd en onder welke titel dan ook, voor
eventuele verontreiniging van de grond en/of het
grondwater van de gehele onroerende zaak wordt
uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle
aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke
titel dan ook, die uit de aanwezigheid van bodem- en/of
grondwatervervuiling in de onroerende zaak kan
voortvloeien.

Description Floor space

Kantoorruimte ca.       770 m²

Perceelgrootte ca.       620 m² 

Kadastrale gegevens

Gemeente Apeldoorn

Sectie L

Nummer 12207 12206

Grootte 520 m² 100 m²



Opleveringsniveau
Voorzieningen welke aanwezig zijn en derhalve bij het 

object behoren:

▪ Systeemplafond met verlichtingsarmaturen

▪ Scheidingswanden

▪ Pantry met close-in boiler

▪ Meerdere toiletten

▪ Kabelgoten met databekabeling

▪ Centrale verwarming gekoppeld aan radiatoren

▪ Zonnescreens

Energielabel
Verkoper beschikt niet over een

energieprestatiecertificaat of een daaraan

gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling

energieprestatie gebouwen en zal daar ook

voorafgaand aan de levering niet over beschikken.

Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen

aanspraak op verstrekking van één van voornoemde

documenten.

Bouwjaar 
Ca. 2003

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Apeldoorn valt het onderhavige

onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan

Bouwhof / De Heeze. De bestemming van het perceel

is: bedrijfsdoeleinden.

U kunt het bestemmingsplan bij het makelaars

kantoor opvragen of raadplegen op:

www.ruimtelijkeplannen.nl

Huursituatie
Dit object is niet verhuurd en wordt thans vrij van
huur en gebruik opgeleverd.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover
mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht
dat zal worden gepubliceerd op www.bog-
auctions.com.

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door
koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Tevens
wordt verwezen naar de van toepassing zijnde
bijzondere veilingvoorwaarden.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij
terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft
meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Veilingvoorwaarden
Op de vrijwillige verkoop (ook indien sprake is van een
onderhandse bieding) zijn van toepassing de
Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden
voor vrijwillige veilingen (AVVIVV2013), de bijzondere
veilingvoorwaarden, het biedprotocol alsmede de
overige veilinginformatie. De AVVIVV2013 en de
bijzondere veilingvoorwaarden zijn op te vragen bij de
veilingnotaris en zullen gepubliceerd worden op
www.bog-auctions.com

Veiling
De onroerende zaak zal op dinsdag 31 maart 2020 om
10:30 uur online worden geveild, uitsluitend via de
website www.bog-auctions.com ten overstaan van
notaris mr. E. Qualm, verbonden aan Westvest
Notarissen te Delft.

Onderhandse bieding
Het is uiteraard ook mogelijk om voorafgaand aan de
openbare veiling bij de notaris een schriftelijke,
onherroepelijke en onvoorwaardelijke bieding uit te
brengen. Let op, dit voorstel dient dan wel uiterlijk
23 maart 2020 om 23:59 bij de notaris te zijn
ingediend. Hiervoor is geen registratie vereist.
Gebruikt u s.v.p. voor het doen van een onderhandse
bieding het op de website www.bog-auctions.com
geplaatste biedformulier.

Plok
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt
1% van het hoogste bij inzet geboden bedrag en wordt
in rekening gebracht bij koper. Bij niet-gunning wordt
de inzetpremie (plok) niet uitgekeerd. Voor de
volledige regeling ten aanzien van uitbetaling van de
inzetpremie (plok) wordt verwezen naar de bijzondere
veilingvoorwaarden.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde
object niet te gunnen en zal zich hierover binnen vijf
werkdagen na veiling uiterlijk om 17.00 uur
uitspreken.

http://www.bog-auctions.com/


Degene die het hoogst heeft opgeboden, heeft vaak
(indien er wordt afgeslagen en gegund) recht op een
premie, de zogenoemde inzetpremie. Of deze premie
van toepassing is staat vermeld op de desbetreffende
veilinginformatiepagina.

AFSLAGFASE
Na het sluiten van de opbodfase volgt de afslag.
Allereerst moet de afslagknop worden geactiveerd.
Indien de extra voorwaarden nog niet waren
geaccepteerd moeten deze ook aangevinkt worden.
Zodra dit is gedaan verschijnt de tekst ‘Hier kunt u
straks bieden op afslag’ en kan men een bod uitbrengen
bij afslag zodra deze opent.

De afslag is een eenmalige fase en de veiling eindigt
direct zodra een partij op de knop ‘MIJN’ drukt. Deze
handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.

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. Bovenop dit bedrag
komen vaak nog veilingkosten. Dit is meestal een vast
bedrag, wat is terug te vinden bij de veilinginformatie.

Het totaal van de inzetsom, het bod op afslag en de
veilingkosten bij elkaar op en men heeft het
totaalbedrag. Het totaalbedrag van deze veiling is
hetgeen de koper moet betalen voor het betreffende
object. Dit is echter exclusief eventuele belastingen en
de inzetpremie.

Biedproces
REGISTREREN
Om een bieding uit te kunnen brengen dient u tijdig
een account aan te maken op de website van
www.bog-auctions.com.

LEGALISEREN

Bovendien dient u zich eenmalig te legaliseren voor het
platform BOG Auctions. De daartoe bestemde
registratieverklaring vindt u tevens op de
bovengenoemde website. De registratieverklaring dient
u in het bijzijn van een notaris te ondertekenen. De
notaris dient daarbij uw handtekening te legaliseren
door middel van ondertekening van de verklaring aan
het slot van de registratieverklaring. Wanneer u zich laat
legaliseren bij de notaris dient u een geldig
legitimatiebewijs mee te nemen.

INZETFASE

De veiling zal beginnen met een openingsbod, welke
meestal een week voor de veiling wordt vermeld. Het is
ook mogelijk dat de veiling zal starten vanaf € 0,--
Vervolgens wordt er met een minimaal bedrag
opgeboden totdat er niet hoger wordt geboden. Dat
bedrag wordt de inzetsom genoemd. Deze fase staat in
de veilingwereld ook wel bekend als inzetfase of de
opbodfase.

Voordat men een bieding kan plaatsen moeten eerst de
extra voorwaarden worden geaccepteerd. Door deze
voorwaarden te accepteren verklaart een bieder dat hij
akkoord is met de voor de veiling geldende
voorwaarden en op de hoogte is van de bijkomende
kosten zoals vermeld bij de veilinginformatie.

Indien in de laatste drie minuten voor het sluiten van de
inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de
inzetfase met twee minuten verlengd.

http://www.bog-auctions.com/


Kantoor begane grond



Kantoor eerste verdieping



Kantoor eerste verdieping, hal en voorzijde



Kantoor voorzijde



BIJLAGEN – Kadastrale kaart



BIJLAGEN – Onderhands biedformulier



DISCLAIMER
©2020 BOG Auctions B.V., All rights reserved. The information contained in this document is proprietary to BOG Auctions B.V. and shall be used solely for the purposes
of evaluating this proposal. All such documentation and information remains the property of BOG Auctions B.V. and shall be kept confidential. Reproduction of any part
of this document is authorized only to the extent necessary for its evaluation. It is not to be shown to any third party without the prior written authorization of BOG
Auctions B.V.. All information contained herein is from sources deemed reliable; however, no representation or warranty is made as to the accuracy thereof.

Disclaimer
Rodenburg Bedrijfsmakelaars is door de verkoper aangesteld als
haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande verkoop
van het onroerend goed (het “Vastgoed”) gelegen aan de Jean
Monnetpark 47-49 (7336 BA) te Apeldoorn (de “Transactie”).
Rodenburg Bedrijfsmakelaars is door de verkoper geautoriseerd,
uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de verkoper, om
namens de verkoper informatie (de “Vrijblijvende
objectinformatie”) te verschaffen aan in aankoop van het
Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit
met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren
in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en
de Transactie. Deze Vrijblijvende objectinformatie behelst geen
aanbod of uitnodiging van de verkoper en/of Rodenburg
Bedrijfsmakelaars tot het aangaan van de Transactie of
toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te
brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als
professionele investeerders die geacht worden voldoende
expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten
en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen
adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt
aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of
ander noodzakelijk advies in te winnen.

Alle kosten die Potentiële Kopers maken in verband met de
onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en
risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.

De vrijblijvende objectinformatie alsmede de dataroom is
opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de
Transactie. De vrijblijvende objectinformatie en dataroom is
geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die
Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te
beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. Alle
beschrijvingen, afmetingen, verwijzingen naar bouwkundige
staat en de voor de inbezitneming en het gebruik benodigde
vergunningen en alle overige gegevens en bijzonderheden te
goeder trouw zijn verstrekt, doch dat potentiële kopers zich er
niet op kunnen beroepen als verklaringen voor waar maar
zichzelf van de juistheid ervan dienen te overtuigen door middel
van inspectie of anderszins.

De verkoper en Rodenburg Bedrijfsmakelaars en hun
respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde
ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet
enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen
uit deze vrijblijvende objectinformatie en dataroom of enige
andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de
“Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin.

Over Rodenburg Makelaars
Rodenburg Bedrijfsmakelaars (anno 1930) is één van de grootste
makelaarskantoren en marktleider in de regio, met een vestiging
in Deventer, Apeldoorn en Zwolle. Rodenburg Makelaars behoort
tot de 50 grootste makelaarskantoren van Nederland. Wij zijn
volledig thuis op het gebied van koop, verkoop, huur, verhuur,
nieuwbouw, beleggingen en (complexe) taxaties van alle soorten
bedrijf onroerend goed.

Rodenburg Makelaars is NVM-lid en partner in Dynamis
Nederland, een samenwerkingsverband van landelijk opererende
makelaars. Hiermee zijn wij verzekerd van een landelijke dekking
in alle facetten van het onroerend goed.

Naast bedrijfsmakelaardij, zijn wij ook gespecialiseerd in de
koop, verkoop, huur, verhuur, nieuwbouw en taxaties van
woningen.

Tevens is Rodenburg Bedrijfsmakelaars "Regulated by RICS":

In de taxatiewerkzaamheden wordt een strikte gedragscode
gehanteerd en worden de hoogste professionele en ethische
normen nagestreefd. Gecontroleerd door een van de
toonaangevende regelgevende instanties ter wereld. Op deze
manier wordt een een strikte gedragscode onderschreven en de
hoogste professionele en ethische normen nageleefd.

Taxaties worden uitgevoerd volgens de voorschriften zoals deze
zijn opgenomen in the Red Book van de Royal Institution of
Chartered Surveyors (RICS)

Rodenburg Bedrijfsmakelaars, dynamisch tot uw dienst …

Voor meer informatie kijk op onze website:

www.Rodenburg.nl




