Onderwijsboulevard 382, 5223DP 'SHERTOGENBOSCH (44923)

Appartement
het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping, een berging in de stallingsruimte en verder toebehoren

Beschrijving
het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping, een berging in de
stallingsruimte en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 5223 DP 's-Hertogenbosch,
Onderwijsboulevard 382

Veilinginfo
Status

Veiling

Veiling

Zuid donderdag 17 september 2020

Inzet

donderdag 17 september 2020 vanaf 13:30

Afslag

donderdag 17 september 2020 vanaf 13:30

Veilinglocatie

Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Kantoor

RoX Legal
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

Behandelaar

mevrouw A.G.H. Hansum

Objectinfo
Woningtype

Appartement

Bouwjaar

0

Kamers

0

Woonoppervlakte

0 m2

Woninginhoud

0 m3
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Soort eigendom
Gebruik

Onbekend

Kadastrale omschrijving

het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente 'sHertogenbosch, sectie F, complexaanduiding 2662-A,
appartementsindex 59

Financieel
Lasten
Inzetpremie

1% van de inzetsom

Indicatie kosten veiling

€ 5.212,00 (per 17-08-2020 om 11:00 uur)
incl. BTW en excl. overdrachtsbelasting, kosten eventuele
ontruiming en diversen kosten (per 17-08-2020 om 11:00
uur)
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Kadastrale kaart
44923-kadastralekaart5223Onderwijsboulevard.pdf
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Kadastrale kaart

Uw referentie: jazzroessen

Deze kaart is noordgericht

12345
25

Schaal 1: 1000

Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

's-Hertogenbosch
F
2641

Bebouwing
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 7 juli 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Bijlage
44923_07-07-2020 BAG pdf.pdf
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Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
Oostdam 1 Sas van Gent

Pand
ID
Status
Bouwjaar
Geconstateerd
In onderzoek
Begindatum
Documentdatum
Documentnummer
Mutatiedatum

0715100000012810
Pand in gebruik
1948
Nee
Nee
06-04-2016
04-04-2016
186477
06-04-2016

Verblijfsobject
ID
Status
Gebruiksdoel
Oppervlakte
Geconstateerd
In onderzoek
Begindatum

Pagina 19 van 249
Datum: 8-1-2023 23:48

0715010000027552
Verblijfsobject in gebruik
winkelfunctie, woonfunctie
195 m2
Nee
Nee
06-04-2016

Documentdatum
Documentnummer
Mutatiedatum
Gerelateerd hoofdadres
Gerelateerd pand
Locatie

04-04-2016
186477
06-04-2016
0715200000027552
0715100000012810
x:044309.601, y:361103.801

Nummeraanduiding
ID
Postcode
Huisnummer
Huisletter
Huisnummer toev.
Status
Type adresseerbaar object
Geconstateerd
In onderzoek
Begindatum
Documentdatum
Documentnummer
Mutatiedatum
Gerelateerde openbareruimte

0715200000027552
4551CH
1

Naamgeving uitgegeven
Verblijfsobject
Nee
Nee
18-06-2010
18-06-2010
2010-15917
18-10-2010
0715300000000891

Openbare Ruimte
ID
Naam
Status
Geconstateerd
In onderzoek
Begindatum
Documentdatum
Documentnummer
Mutatiedatum
Gerelateerde woonplaats

0715300000000891
Oostdam
Naamgeving uitgegeven
Nee
Nee
17-11-2009
17-11-2009
3150
18-10-2010
1134

Woonplaats
ID
Naam
Status
Geconstateerd
In onderzoek
Begindatum
Documentdatum
Documentnummer
Mutatiedatum

1134
Sas van Gent
Woonplaats aangewezen
Nee
Nee
21-10-2004
21-10-2004
2004-13511
18-10-2010

Bronhouder
ID
Naam
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0715
Terneuzen

Bijlage
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Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
Onderwijsboulevard 382 's-Hertogenbosch

Pand
ID
Status
Bouwjaar
Geconstateerd
In onderzoek
Begindatum
Documentdatum
Documentnummer
Mutatiedatum

0796100000208796
Pand in gebruik
2007
Nee
Nee
25-03-2010
25-03-2010
SOB0413660-B06
10-11-2010

Verblijfsobject
ID
Status
Gebruiksdoel
Oppervlakte
Geconstateerd
In onderzoek
Begindatum
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0796010000317430
Verblijfsobject in gebruik
woonfunctie
59 m2
Nee
Nee
04-09-2019

Documentdatum
Documentnummer
Mutatiedatum
Gerelateerd hoofdadres
Gerelateerd pand
Locatie

04-09-2019
9302402
04-09-2019
0796200000317429
0796100000208796
x:148114.353, y:411046.663

Nummeraanduiding
ID
Postcode
Huisnummer
Huisletter
Huisnummer toev.
Status
Type adresseerbaar object
Geconstateerd
In onderzoek
Begindatum
Documentdatum
Documentnummer
Mutatiedatum
Gerelateerde openbareruimte

0796200000317429
5223DP
382

Naamgeving uitgegeven
Verblijfsobject
Nee
Nee
08-01-2007
08-01-2007
gem73634(20070108)
10-11-2010
0796300000200513

Openbare Ruimte
ID
Naam
Status
Geconstateerd
In onderzoek
Begindatum
Documentdatum
Documentnummer
Mutatiedatum
Gerelateerde woonplaats

0796300000200513
Onderwijsboulevard
Naamgeving uitgegeven
Nee
Nee
11-08-2015
11-08-2015
5134599
13-08-2015
1595

Woonplaats
ID
Naam
Status
Geconstateerd
In onderzoek
Begindatum
Documentdatum
Documentnummer
Mutatiedatum

1595
's-Hertogenbosch
Woonplaats aangewezen
Nee
Nee
01-01-2019
01-01-2019
8618907
10-01-2019

Bronhouder
ID
Naam
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0796
's-Hertogenbosch

Bijlage
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Rapport Bodemloket
DB079602190
ONDERWIJSBOULEVARD 256 (KUNSTACADEMIE)
Datum: 07-07-2020

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1 /3
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DB079602190 ONDERWIJSBOULEVARD 256 (KUNSTACADEMIE)

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens
Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

ONDERWIJSBOULEVARD 256 (KUNSTACADEMIE)

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

DB079602190

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA079601361

Adres:

Onderwijsboulevard 256 'S-HERTOGENBOSCH

Gegevensbeheerder:

's-Hertogenbosch

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

1.4

Statusinformatie
Vervolg:

uitvoeren NO.

Omschrijving:

Er moet op de locatie een nader onderzoek worden
uitgevoerd om de omvang en ernst van de
vastgestelde verontreiniging te bepalen. De basis
voor dit onderzoek is het 'Protocol Nader onderzoek
deel 1' (Sdu, 1995) of de 'Richtlijn nader
onderzoek' (Sdu, 1995).

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

Start

Eind

drukkerij (algemeen) (2222)

1993

onbekend

timmerwerkplaats (4542)

1993

onbekend

lasinrichting (285202)

1993

onbekend

smederij (287504)

1993

onbekend

technische school (80222)

1987

onbekend

Onderzoeksrapporten
Type

Auteur

Nummer

Verkennend onderzoek
NVN 5740

2 /3
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Datum
1998-01-01

Verkennend onderzoek Heidemij Advies
NEN 5740

632/
zf96/5613/36016-1

1996-06-03

Verkennend onderzoek Oranjewoud

8245-43284

1993-10-18

NVN 5740

1.5

Nader onderzoek

1992-01-01

Verkennend onderzoek
NVN 5740

1991-01-01

Verkennend onderzoek
NVN 5740

1991-01-01

Besluiten
Type

1.6

Datum

Saneringsinformatie
Bovengronds

1.7

Kenmerk

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Gemeente 's-Hertogenbosch
Postbus 12345
5200 GZ 's-Hertogenbosch
T: (073) 6155155
E: bodem@s-hertogenbosch.nl

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.

3 /3

Pagina 27 van 249
Datum: 8-1-2023 23:48

Bijlage
44923_gemeente ontvangen informatie WKPB.pdf
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Bijlage
44923_Ruimtelijke plannen (1).pdf
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Plannaam:

Paleiskwartier-Willemspoort-Station

Datum afdruk:

2020-07-07

Naam overheid:
Type plan:
Planidn:
Dossierstatus:

gemeente 's-Hertogenbosch
bestemmingsplan
NL.IMRO.0796.0002185-1402
geheel onherroepelijk in werking

IMRO-versie:
Plan datum:
Planstatus:

IMRO2008
2014-06-24
vastgesteld

Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op
de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke
zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is
of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen
voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.
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Legenda
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Bijlage
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Plannaam:

Paleiskwartier-Willemspoort-Station

Datum afdruk:

2020-07-07

Naam overheid:
Type plan:
Planidn:
Dossierstatus:

gemeente 's-Hertogenbosch
bestemmingsplan
NL.IMRO.0796.0002185-1401
geheel onherroepelijk in werking

IMRO-versie:
Plan datum:
Planstatus:

IMRO2008
2012-06-25
vastgesteld

Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op
de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke
zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is
of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen
voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.
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Bijlage
44923_Afschrift openbaar register Hyp4 dl 40520 nr 79 reeks EINDHOVEN.pdf
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Eindhoven, Onroerende Zaken Hyp4 : 40520/79 24-04-2006 09:00
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Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst
voor het Kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven op
24-04-2006 om 09:00 in register Onroerende Zaken Hyp4 in deel
40520 nummer 79.
Onder gelijk deel nummer werden de volgende analoge bijlage(n)
mee ingeschreven: 20060424000023, 20060424000024,
20060424000025, 20060424000026, 20060424000027, 20060424000028,
20060424000029.
Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.

Eindhoven, Onroerende Zaken Hyp4 : 40520/79 24-04-2006 09:00
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Bijlage
44923_brondocument 40520-102-HYP4 onroerende zaken.pdf
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Eindhoven, Onroerende Zaken Hyp4 : 40520/102 24-04-2006 09:00
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Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst
voor het Kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven op
24-04-2006 om 09:00 in register Onroerende Zaken Hyp4 in deel
40520 nummer 102.
Onder gelijk deel nummer werden de volgende analoge bijlage(n)
mee ingeschreven: 20060424000083, 20060424000084,
20060424000085, 20060424000086, 20060424000087, 20060424000088,
20060424000089.
Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.

Eindhoven, Onroerende Zaken Hyp4 : 40520/102 24-04-2006 09:00
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Bijlage
44923_opgave vve.pdf
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VvE

Markiezenhof

Boulevard

Rox Legal
Weena

ROTTERDAM

Onze ref: YB/KV

Ammerzoden,

Betreft:

Eigendomsoverdracht

Geachte

heer/

Ons

B.V.

220

3012NJ

Onderwijsboulevard

í9 augustus

382 te 's-Hertogenbosch

mevrouw,

is de eigendomsoverdracht

bovengenoemde
Voor

2020

gemeld van appartement(en)
die onderdeel
uitmaken
van Eigenaars.
eigendomsoverdracht
zijn volgende
gegevens
aan de orde:

van de

Vereniging

de genoemde

Verkoper:
Koper:

De heer/mevrouw

Koper

Onderwijsboulevard

382,

Onderwijsboulevard

382,

's-Hertogenbosch
Daturp

overdracht:

Appartementsrecht(en)
's-Hertogenbosch

"l 4 oktober

DP

2020

Appartementsrecht

A-59

- Onderwijsboulevard

De ledenbijdrage

97,91

Voor

4 22, I 7 per maand
opgenomen.

Hierin

5223

voor 2019 is vastgesteld
op EUR
is de ledenbijdrage
vastgesteld
op EUR
is de premie voor opstal met glasverzekeríng

2020

per maand

382 (Woning

vooraf

met

berging)

te

te voldoen.

vooraf

te voldoen.

Wij adviseren koper met klem om na te gaan of de door de VvE afgesloten
verzekering
aansluit
bij zijn/haar
persoonlijke
situatie. Een kopie van de polisbescheiden
zal op verzoek
van koper kosteloos
per email

worden

toegestuurd.

Met ingang

van 1 november

2020

zal de koper

belast

worden

met de bijdrage

aan

de vereniging.

De debiteurenadministratie van de VvE geeft aan dat het saldo van de verkoper
momenteel een stand
vertoont van: EUR 927,96. De samenstelling van dit debiteurensaldo treft
u ingesloten aan.
Aan u het verzoek om ervoor te zorgen dat het gehele openstaande bedrag
wordt overgemaakt
op
onderstaande

De VvE

heeft
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rekeningnummer

geen

schulden.

van

de VvE.
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Op 19 augustus 2020 bedraagt de omvang van het reservefonds EUR 226.564,74. Het aandeel hierin voor
genoemde appartementsrechten bedraagt EUR 2.423,35. Zie onderstaande specifícatie.
Reservefonds
úpp.
A-59
Reservefonds
úpp.
A-59
Reservefonds

Groot
onderhoud
onderwijsboulevard
Groot
onderhoud
- onderwijsbou1evard
Groot
onderhoud

A

AI)I). A-59
Voorziening

- Onderwijsbou1evard
ver1ichtingsarmaturen

382

589,92

AI)I).
A-59
eeservefonds
App.
A-59

- onderwijsbou1evard

382

2,83

(37 /

3710 dee1)

50,87

(37 /

3710 deel)

-

-

382

1.665,98

(37 /

3710 deel)

(37 /

3408 dee1)

B
382

113,75

C

ú1gemeen
A
Onderwijsbou1evard

382

(1 /

74 dee1)

Bíjzonderheden:
- Aan

het lidmaatschap

van deze

VvE

is een lidmaatschap

Markiezenhof
Hoofdsplitsing en Coöperatieve
Vereniging
- Er zijn geen andere bijzonderheden
bekend dan vermeld

meeverbonden
Wijkbelangen
in de notulen.

aan VvE
Paleískwartíer

u.a

Informatiekosten:

- Voor het verstrekken van deze opgave en bíjbehorende stukken worden informatíekosten in rekening
gebracht bij koper. U treft de factuur hiervoor als aparte bijage aan. Aan u het verzoek om dit aan koper ter
hand

te stellen.

Betalingen:

- Conform bovenstaande opgave is door verkoper aan de VvE een bedrag aan achterstallíge ledenbijdrage
verschuldigd van EUR 927,96. Dit dient te worden voldaan op bovenstaand rekening van de VvE,
Onderzoeksplícht
koper/ mededelingsplícht
verkoper:
- Bovenstaande opgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Desondanks kan het voorkomen dat er zaken die voor koper van belang zijn die níet in deze
opgave staan vermeld. Deze opgave ontslaat koper dan ook niet van zijn/haar
onderzoeksplicht of verkoper van zijn/haar mededelingsplicht.

Let op:
De in de bovenstaandeverklaringvan het bestuur opgegevenbetaIingsachterstand,is de stand per datum
van de verklaring.Wílt u controlerenof evt. te verschi)nentermijnbetalingentussen het opstellen van de
verklaringen de overdrachtinderdaaddoor verkoperaan de VvE zijn voldaan? Dit d.my. het overleggen
van een bankafschriftdoor verkoperof door een telefoontjenaar ons kantoor. Zonder tegenbericht gaan wg
ervan uit dat het voorschotbedragVvE bi)drageover de maand waarin de overdrachtplaatsvindt, door u met
de koper en verkoper
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worden

verrekend.
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Overzicht

uit debiteurenadministratie:

Voor:
setalingsoverzicht
oatum

d.d.
Omschri

01-01-2020
01-01-2020
06-01-2020
06-01-2020
06-01-2020
01-02-2020
06-02-2020
11-02-2020
01-03-2020
04-03-2020
01-04-2020
03-04-2020
09-04-2020
01-05-2020
05-05-2020
15-05-2020
01-06-2020
04-06-2020
10-06-2020
01-07-2020
03-07-2020
09-07-2020
01-08-2020
05-08-2020
11-08-2020
01-09-2020
01-10-2020
01-10-2020

jvi

19-08-2020

ng

seginsaldo
VvE-bijdrage
jan-2020
Incasso
- VvE-bijdrage
jan-2020
[)ERDENGELDEN
RI]SSENBEEK,inck1ant
Restant
vordering
Rijssenbeek
VvE-bijdrage
feb-2020
:íncasso
- vvb-bijdrage
feb-2020
Storno
- VvE-bijdrage
feb-2020
VvE-bijdrage
mrt-2020
:i:ncasso
- vve-bijdrage
mrt-2020
VvE-bijdrage
apr-2020
Incasso
- VvE-bijdrage
apr-2020
Storno
- VvE-bijdrage
apr-2020
VvE-bijdrage
mei-2020
ïncasso
- vvt-bijdrage
mei-2020
storno
- vvb-bijdrage
mei-2020
VvE-bijdrage
jun-2020
'íncasso
- vvt-bijdrage
jun-2020
Storno
- VvE-bijdrage
jun-2020
Vvb-bijdrage
ju1-2020
Incasso
- VvE-bijdrage
ju1-2020
storno
- vve-bijdrage
ju1-2020
VvE-bijdrage
aug-2020
Incasso
- VvE-bijdrage
aug-2020
Storno
- VvE-bijdrage
aug-2020
Vve-bijdrage
sept
- 2020
VvE-bijdrage
okt
- 2020
Verrekening
bijdrage
begroting
01-01-2020
t/m 31-10-2020

door
u te
betal
en
1.403
61
97 , g'i
-

21203742

-
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nog

te

betalen

927

96

Euro

u
d

97 , 91
1.403,53
98 , OO

'ï
97 , 91

97 , g'i
-97 , 91
97

g:r

97

91

97 , 91
97 , 91
-97 , 91
97

91
97 , 91
-97 , 91

97 , 91
97 , 91
-97 , 91
97

91
97 , 91
-97 , 91

97 , 91
97 , 91
-97 , 91
97 , 91
97 , 91
2020

naar

€ 122,17
242,60

2.625,31

Ïotaa1

door
betaal

1.697,35
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Na ondertekening,
Eén exemplaar
(Panen

opsturen

Vastgoed

één exemplaar
voor de koper
in bijgevoegde
antwoordenvelop
s.v.p.

B.V. Onderwaard

2 5324

JV Ammerzoden)

Contactgegevens
In geval van storingen
Vriendelijk
verzoeken

of dringende

zaken

wij u hieronder

is het belangrijk
dat Panen Vastgoed
u meteen
kan informeren.
uw mobiele telefoonnummer(s)
en e-mailadres
te vermelden.

Naam
Mobiele

nummer

E-mailadres
Naam
Mobiele

nummer

E-mailadres
Postadres
Postcode/plaats

Verklaríng

van

ontvangst

Ondergetekende, verklaart heden m.b.t. de overdracht van Appartementsrecht A-59 - Onderwijsboulevard
382 (Woning met berging) te 's-Hertogenbosch (VvE Markiezenhof Boulevard), onderstaande documenten in
te hebben genomen en kennis te hebben genomen van de inhoud.

ontvangst

- Huishoudelijk
- Notulen
- Laatst

reglement.

laatste

algemene

goedgekeurde

Iedenvergadering(en)

begroting

- Kopie verklaring van het bestuur t.b.v. overdracht van Appartementsrecht
(Woning

met berging)

Verklaríng

A-59

- Onderwijsboulevard

correspondentie

per

email:

Ik ga ermee akkoord dat ik correspondentíe

van de Vereniging van Eigenaren zoveel mogelijk

ontvangen.

Handtekeninq
Plaats

voor

ontvangst:

akkoord:
Datum

ontvangst:

Naam:

Handtekening:

Naam:

Handtekening:
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382

te 's-Hertogenbosch

per email

zal
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ammmam

VvE

Markiezenhof

NAW

GEGEVENS

Betreft:

Boulevard
VERKOPER(S)

Appartementsrecht

A-59

- Onderwijsboulevard

382 (Woníng

met

berging)

Wij verzoeken u de nieuwe adresgegevens in te vullen van de verkoper. Dit in verband met eventuele

verrekenen

kosten.

Onderstaand
Verkoper

in te vullen

door

notaris

I :

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnr./mobiel:
Emailadres:

Verkoper

2:

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnr./mobiel
Emailadres:

Dit formulier

opsturen

naar:

Panen Vastgoed B. V., Onderwaard 2, 5324 JV Ammerzoden of mailen naar info@panen.nl.
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nog te
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Begroting
VvE Markiezenhof

2020
Boulevard

Begroting,
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Versie 20 februari 2020

P
Begroting
VvE

Boulevard

Markíezenhof

2020

Kosten/Debet

Begrotíng
2020

Bijdrage

hoofdsplitsing
en beheer

Administratie

Overige

verenigingskosten

Onderhoud

lift

Onderhoud

hydrofoor

Onderhoud

intercom/videofoon

Onderhoud

verlichting

Onderhoud

containerruimte

Dagelijks

onderhoud

onvoorzien

Schoonmaakkosten
Verbruik
Dotatie
TOTAAL

29.424,00
10.690,00

í0.480,00

I O.275,00

onderhoudsreserve
Kosten

/ [)ebet

12.580,00

12.035,00

12. Overige
TOTAAL

Pagina 199 van 249
Datum: 8-1-2023 23:48

1 l .720,00
500,00

5a15,00
IOO,OO

IOO,OO

250,00

250,00

2 50,00

150,00

200,00

400,00

3.750,00

3.750,00

2.750,00

6.640,00

6."190,00

6.OiO,00

O,OO

250,00

58.86100

35.000,00

35.000,00

125.885,00

105.220;18

105.360,17

4.384,68
/ Credit

IOO,OO

100,OO

12í.500,32

ontvangsten

Opbrengsten

400,00
10.607,50

530,00

Begrotíng
2020

í 1. Ledenbijdrage

IOO,OO

2.560,00

2020

Opbrengsten/Credit

250,00
9.352,50

O,OO

energie/water

2018
26.997,67

IOO,OO

Bankkosten

2018
Begrotíng

26.997,68

250,00

Vergaderkosten

2019
Begrotíng
2 €)19

i25.885,00

2019
Begrotíng
2019
í05.220,18
0,OO
105.220;18

2018
Begroting
2018
105.360,17
O,OO
105.360,17

'57
Begroting
VvE Markiezenhof

Boulevard

Specificatie: VvE-bijdrage

volgens

Index Adres

Begroting

2«)2[) (termijnbijdrage

per maand)

BreukALGEMEEN

KKOSTEN

-deel

KOSTENI

KOSTEN2

K0STEN4

3

VvE
bíjdrage

Termíjn

Termijn

bijdrage

bíjdrage

2020

2 ü2ü

2Ü19

0,66

457,68

3 8,14

53,70

Verschíl

A-04

Onderwijsboulevard

498

A-ü5

Onderwijsboulevard

424

935,77

A-06

Onderwijsboulevard

426

802,09

A-07

Onderwijsboulevard

422

a15,46

A-08

Onderwijsboulevard

420

748,62

A-ü9

Onderwijsboulevard

418

A-1 0

Onderwijsboulevard

416

815,46

2 48

O,OO

A-1 1

Onderwijsboulevard

0,00

O,OO

34ü

817,92

68,16

95,73

454,52

-27,57

2 48

O,OO

ü,OO

0,66

457,68

38;14

53,70

-15,56

454,52

748,62

2 48

ü,OO

2 48

O,Oü

968,33

0,66

1.907,16

158,93

149,56

9,37

O,Oü

968,33

0,66

1 .773,4E1

147,79

133,90

13,89
-27,57

2 48

O,OO

-15,56

O,üO

O,OO

O,OO

8a17,92

68,16

95,73

2 48

ü,OO

O,OO

O,OO

751 ,08

62,59

87,91

-25,32

2 48

O,Oü

ü,Oü

O,OC)

751 ,ü8

62,59

87,9a1

-25,32

A-"12

Onderwijsboulevard

342

935,77

2 48

O,OO

A-13

968,33

Onderwijsboulevard

0,66

344

1.90716

158,93

149,56

802,09

9,37

2 48

O,OO

968,33

0,66

1.773,48

147,79

133,90

13,89
24,26

A-14

Onderwijsboulevard

436

494,62

O,Oü

A-15

968,33

Onderwijsboulevard

0,66

434

1 .466,04

122,17

97,91

521,36

2 48

O,C)O

968,33

0,66

1 .492,8[)

124,40

494,62

10104

23,36

2 48

ü,OO

968,33

ü,66

1 .466,ü4

122,17

97,91

24,26

A-16

Onderwijsboulevard

432

A-17

Onderwijsboulevard

430

481 ,25

2 48

CI,OO

968,33

A-a18

Onderwijsboulevard

0,66

1 .452,6C1

428

121 ,05

695,14

2 48

O,C)ü

968,33

0,66

1.666,56

138,88

96,34

24,7'1

121,38

17,50

A-19

Onderwijsboulevard

438

52"1,36

2 48

ü,OO

968,33

A-20

ü,66

Onderwijsboulevard

1 .492,8ü

124,40

440

101,04

23,36

641 ,67

2 48

O,OO

968,33

0,66

1 .6a13,04

134,42

115,12

19,3ü

O,Oü

968,33

0,66

1.760,16

146,68

132,34

14,34

ü,üO

968,33

0,66

1.760,16

146,68

132,34

14,34
19,30

A-21

Onderwijsboulevard

442

788,72

A-22

Onderwijsboulevard

36ü

788,72

2 48

A-23

Onderwijsboulevard

358

641 ,67

2 48

O,OO

968,33

A-24

0,66

Onderwijsboulevam

1.613,ü4

134,42

356

115,12

52'1 ,36

2 48

O,OO

968,33

0,66

I .492,8C)

124,40

101,ü4

23,36

695,14

2 48

ü,(X)

968,33

ü,66

I .666,56

138,88

121,38

17,50

A-25

Onderwijsboulevard

346

A-26

Onderwijsboulevard

348

48 "1,25

2 48

O,OO

968,33

A-27

0,66

Onderwijsboulevard

1 .452,60

350

121 ,05

96 ,34

24,71

49 4,62

2 48

O,OO

968,33

0,66

1 .466,ü4

122,17

97 ,91

24,26

A-28

Onderwijsboulevard

352

52a1,36

2 48

O,OO

968,33

A-29

Ondeijsboulevard

0,66

1 .492,80

354

124,40

101,04

23,36

494,62

2 48

O,OO

968,33

0,66

1 .466,ü4

122,17

97,91

24,26
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Begroting
VvE Markiezenhof

Index

Boulevard

VvE-bijdrage

Specificatie:

volgens

Begroting

per maand)

2020 (termijnbijdrage

Adres

Onderwíjsboulevard

452

VvE

KOSTEN4

bíjdrage

3

-deel

A-30

K0STEN2

KOSTEN1

KKOSTEN

BreukALGEMEEN

Termijn

Termijn

bíjdrage

bijdrage

Verschil

2020

2020

2019

1 .452,6C)

12'1,05

96 ,34

24,71

481,25

O,OO

968,33

0,66

O,OO

968,33

0,66

I .466,ü4

122,17

97 ,91

24,26

123,28

99,47

23,8a1

A-3i

Onderwijsboulevard

45ü

494,62

0,66

448

968,33

Onderwijsboulevard

O,OO

A-32

507,99

I .479,36

968,33

0,66

I .452,6ü

121,05

96,34

24,71

4a1 ,25

O,OCI

968,33

0,66

1.666,56

138,88

121,38

17,50

A-33

Onderwijsboulevard

446

A-34

Onderwijsboulevard

444

69514

O,OO
O,OC)

124,40

101,04

23,36

521 ,36

1.492,80

454

0,66

Onderwijsboulevard

968,33

A-3.5

968,33

0,66

1.613,ü4

134,42

ÍÍ5,Í2

19,30

A-36

Onderwijsboulevard

456

641 ,67

ü,C)O
O,OC)

1.76016

132,34

14,34

788,72

146,68

458

C),66

Onderwijsboulevard

968,33

A-37

ü,OO

968,33

0,66

1 .760,16

146,68

132,34

14,34

115,12

19,30

A-38

Onde+wijsboulevard

376

788,72

A-39

Onderwijsboulevard

374

641 ,67

A-40

Onderwijsboulevard

372

A-41

Onderwijsboulevard

362

A-42

Onderwijsboulevard

364

A-43

Onderwijsboulevard

0,66

1 .6"13,04
I .492,8ü

124,40

101,04

23,36

521 ,36

O,OO

968,33

0,66

968,33

0,66

1.666,56

138,88

121,38

17,50

695,14

O,OO

42l,05

96,34

24,71

481 ,25

O,üO

968,33

0,66

I .452,60

0,66

1.479,36

123,28

99,47

23,81

366

507,99

O,üü
O,Oü

968,33

0,66

1 .492,8ü

124,40

101,04

23,36

368

521,36

1 .466,04

i22,17

gz,gi

24,26

1.452,60

121 ,C)5

96 ,34

24,74

97 ,91

24,26
24,26

Onderwijsboulevard

A-45

Onderwosboulevard 370

A-46

Onderwijsboulevard

468

A-47

Onderwijsboulevard

466

A-49

968,33

968,33

A-44

A-48

O,OO

134,42

494,62

O,OO

968,33

0,66

481 ,25

O,OO

968,33

0,66

494,62

O,(X)

968,33

0,66

I .466,ü4

122,17

1.466,04

122,17

97,91

494,62

O,OO

968,33

ü,66

ü,OO

968,33

0,66

1 .452,60

121 ,ü5

96,34

24,71

Onderwijsboulevard 462

481 ,25

1.666,56

i38,88

121,38

17,5ü

Onderwíjsboulevard

464

A-50

Onderwijsboulevard

460

695,14

o,oo

968,33

0,66

521 ,36

O,üO

968,33

I .492,8C)

124,40

101ü4

23,36

Onderwijsboulevard

47ü

0,66

A-51

O,ü0

968,33

0,66

1.613,04

134,42

115,12

19,30

A-52

Onderwijsboulevard

472

641 ,67

0,00

968,33

146,68

132,34

14,34

788,72

1.760,16

Onderwijsboulevard

474

0,66

A-53

O,üO

968,33

0,66

1.760;16

146,68

i32,34

14,34

392

788,72

968,33

0,66

1.613,04

134,42

115,12

19,30

A-54
A-55

Onderwijsbouíevard
Onderwijsboulevard
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390

641 ,67

O,OO

Begroting
VvE Markíezenhof

Boulevard

Specificatie: VvE-bijdrage
Index

volgens

Adres

Begroting

2020 (termíjnbíjdrage

per maand)

BreukALGEMEEN
-deel

Onderwijsboulevard
Onderwijsboulevard

388
378

KKOSTEN

KOSTENI

KOSTEN2

KOSTEN4

3

VvE
bijdrage

Termijn

Termijn

bijdrage

bíjdrage

Verschil

2020

2020

20-19

521 ,36

O,OO

968,33

0,66

1 .492,80

124,40

101,C)4

23,36

695,14

O,OO

968,33

0,66

1.666,56

138,88

121,38

17,50

Onderwijsboulevard

380

481 ,25

O,OO

968,33

ü,66

Onderwíjsboulevard

1 .452,60

382

121,ü5

96 ,34

24,71

494,62

O,Oü

968,33

0,66

1 .466,ü4

12217

97 ,91

24,26

Onderwijsboulevard

384

521 ,36

O,Oü

968,33

0,66

1.492,80

Onderwijsboulevard

124,40

386

101,04

23,36

481,25

O,OO

968,33

0,66

1.452,60

121,05

96,34

24,71

Onderwijsboulevard

482

614,93

0,00

968,33

0,66

1 .586,28

132,19

Onderwijsboulevard

fü,99

48ü

614,93

O,OO

968,33

0,66

1.586,28

132,19

111,99

20,2C)

534,73

ü,OO

968,33

0,66

1.506,12

125,51

102,60

22,91
17,04

Onderwijsboulevard

478

20,20

Onderwijsboulevard

476

708,51

O,OO

968,33

0,66

I 679,88

139,99

Onderwijsboulevard

122,95

484

521 ,36

O,OO

968,33

0,66

I .492,80

124,40

10104

23,36

841 ,67

C),OO

968,33

0,66

1.613,04

134,42

115,12

19,30

Onderwijsboulevard

486

Onderwijsboulevard

488

788,72

O,OO

968,33

C),66

1.760,16

146,68

132,34

Onderwijsboulevaíd

14,34

406

775,35

ü,üO

968,33

0,66

1.746,72

145,56

13ü,77

14,79

Onderwijsboulevard

404

614,93

O,OO

968,33

0,66

I .586,28

132,19

1Í1,99

Onderwijsboulevard

402

507,99

O,OO

968,33

ü,66

1.479,36

123,28

99,47

23,81

20,20

Onderwijsboulevard

394

681 ,77

O,OO

968,33

0,66

1.653,12

137,76

119,82

17,94

Onderwijsboulevard

396

507,99

O,C)ü

968,33

0,66

1 .479,36

123,28

99,47

23,81

Onderwijsboulevard

398

601 ,57

O,OO

968,33

0,66

1.572,96

131,08

110,43

20,65

Onderwijsboulevard

400

614,93

O,OO

968,33

0,66

I .586,28

132, 19

m,gg

:o,:o
12,99

Onderwijsbouíevard

490

828,82

O,OO

968,33

0,66

1 .80C),24

15ü,02

137,03

Onderwijsboulevard

492

521 ,36

O,OO

968,33

0,66

I 492,8ü

i24,4ü

101,04

23,36

Onderwijsboulevard

494

641 ,67

O,Oü

968,33

0,66

1.613,04

134,42

115,12

19,30

Onderwijsboulevard

496

788,72

O,OO

968,33

0,66

1.760,16

146,68

132,34

14,34

Onderwijsboulevard

414

788,72

O,OO

968,33

0,66

1.760,16

146,68

132,34

14,34

j112

641 ,67

O,OO

968,33

0,66

1.6-í3,04

134,42

115,12

19,30

Ondeijsboulevard
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Begroting
VvE Markiezenhof
Specificatie:
Index

Boulevard

VvE-bijdrage

volgens

Begroting

per maand)

202ü (termijnbijdrage
BreukALGEMEEN

Adres

A-82
A-83

0nderwijsboulevard
0nderwijsboulevard
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4"10
408

KOSTENí

KKOSTEN

KOSTEN2

KOSTEN4

VvE
bijdrage

3

-deel

Termijn

Termijn

bijdrage

bíjdrage

Verschil

202ü

2ü2ü

2ü19

521 ,36

968,33

1 .492,8ü

124,40

101,04

23,36

855,56

968,33

1 .827,C)C)

152,25

14017

12,08

Notulen
VvE Markíezenhof

Boulevard

Notulen van de Algemene

ledenvergaderíng,

gehouden woensdag 20 maart 2fü9, aanvang í9:00 uur.

Totaal aantal stemmen: 371C); aantal stemmen vertegenwoordigd:

794 (214 procent)

Aanwezig

r

Volmacht

afgegeven

Afwezig

- 31'1
Overíg

1.

aanwezig

Welkom

De heer
harte welkom.
2.

en opening
' zit de vergadering

Vaststellen

voor, opent de vergadering

om 1 9:C)5 uur en heet alle aanwezigen

van

agenda

en aanwezige
stemmen
- 2140% van de eigenaren is vertegenwoordigd in persoon of per volmacht. Dit is
onvoldoende om
rechtsgeldige besluíten te nemen. Bínnen 2 tot 6 weken zal een tweede vergadering
worden uitgeschreven
waarbíj ongeacht de opkomst rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.
- Er zijn geen wijzigingen
voor de agenda.

Besluít: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
(het besluit kan door de te Íage opkomst niet formeel worden genomen en besíuitvorming
doorgeschoven naar de 2e vergadering)
3.

Mededelíngen

en ingekomen

zaí derhalve worden

stukken

Mededelinaen

Notulen

d.d. wüensdag
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20 maart

2C)19

blz. ü

van VvE

en groenere

zaken

LED-lampen

zal er gekeken

toekomst
budget

uitgevoerd

In de

te verminderen.

Ook is een van de
en/of bespaarde

en zonnepanelen.

daken
wordt

verduurzaming

dat deze

van
voor

vervangen

met beschikbare

verbeterplannen.

andere

vanuit

naar o a. groene

worden

gaan

van het bestuur

uitgangspunten

jaren
Zo zijn afgelopen
om het energieverbruik

geplaatst

bewegingssensoren

en zijn er zelfs

aan een

en vervangingen

lampen

veel

mee te houden.

rekening

mogelijk

hier zoveel

bijdragen

moet

bij onderhoud

door

wij dit doen

de VvE willen

Vanuit

wereld.

een steentje

dat iedereen

zijn van mening

Markiezenhof

De besturen
duurzamere

stukken

Inqekomen

aan de voorzijde
op de buitengevel
van een airco installatie
voor het plaatsen
ontvangen
Er is een aanvraag
van de unit is 52 dB.
Het geluidsniveau
4a18. Er wordt een foto van de locatie getoond.
bij Onderwijsboulevard
aan staan bij
(overdag)
ruimte gaat zal de airco alleen tijdens kantooruren
het om een commerciële
Aangezien
van de airco installatie.
is tegen het aanbrengen
en de meerderheid
warm weer. Het voorstel wordt overlegd
thuis en er is angst voor een precedentwerking.
Er zijn overdag ook veel bewoners
418

van onderwijsboulevard

De aanvraag

Besluit:

voor

plaatsing

van een airco

unit wordt

afgekeurd.

genomen en besluitvormíng zal derhalve worden
lhet besluit kan door de te lage opkomst niet formeel worden
de 2e vergadering)

naar

doorgeschoven

notuíen

Goedkeuren

4.
Notulen
Pagina

ALV 4 april 2CY 8
1.' Geen

opmerkingen.

van de notuíen.
vaststellen
met het ongewijzigd
3 geeft aan dat ze het niet eens is
Pagina 2: Mevrouw
van de frietíent op de
van de afzuiging
Ze heefí nog steeds overlast
Ze geefk hiervoor een aantal argumenten.
en de beheerder
en hiervan zal ze op korte termijn het bestuur
is brandgevaarlijk
begane grond. De installatie
besluit om de notulen wel of niet vast te
'geeft aan dat de vergadering
De heer
op de hoogte brengen.
voorgesteld
wel
jaar
Gezien het begrip voor haar situatie is er vorig
individueel.
stellen en niet een eigenaar
ziet
en stelt voor om dat dit jaar ook te doen. Hij
aan de notulen te hechten
om haar opmerkingen
graag tegemoet.
installatie
brandgevaarlijke
voor de eventuele
de onderbouwing
opmerkingen.
geefi
te zijn. Daarnaasí
maar dít hoort de begroting
4: Bij punt 10 staat een besluit voor de notuíen,
hebben echter
van de tuin. De eigenaren
voor het aanpassen
i aan dat er extra is begroot
«
mevrouw
dit zelf beslist en vraagt
bestuur
het
dat
voorkomen
wil
Ze
aanpassingen.
ín de voorgenomen
geen inspraak
bij het bestuur.
Er zal hiervan melding worden gedaan
kan worden.
bij het besluit betrokken
de bewoners
is afgehandeld.
Het actiepunt
opmerkingen.
Pagina 5 tot en met 7: Geen inhoudelijke

Pagina

3: Geen

Pagina

26 april 2C)18

Notulen

ALV

Pagina

j: Mevrouw

Pagina

geeft

dit een tweede

,aangezien

kan door

(het besluit

naar

doorgeschoven
Actiepunt:

Argumenten

Actiepunt:

Bestuur

bezwaar

en besluitvorming

zal derhalve

worden

mevrouw

notulen

van de wens

stellen

aan notulen.

aanhechten
van de bewoners

om betrokken

te worden

in het besluit

jaarrekeníng

2018

Boulevard

De heer
uitgevoerd.
hebben de kascontrole
en
in
zijn geboekt
van de kas vanaf 2(]5
is dat de uiígaven
en de heer
op de heer
aan dat de kas is overgegaan
is er geen overzicht
jaren
voorgaande
In
uitgaven.
de
van
heefk verstuurd
een overzicht
jaren. Verder is er in de
over meerdere
betrekking
hebben inderdaad
dus de boekingen
met bíjna 25.00C1,-. Er zijn geen onregelmatigheden
is gegroeid
te zien dat de onderhoudsreserve
goed te keuren en het
om de jaarrekening
de vergadering
adviseert
en de kascontroIecommíssíe

De heer '
kascontroIecommissie:
te zien
, geeff aan dat in de jaarrekening
geeft

één %aar. De heer
< dit jaar
aangeleverd,
jaarrekening
aangetroffen

decharge

- Behandeling
uitgegeven

te verlenen.

jaarrekening
voür reparaties

Notulen d.d. woensdag
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genomen

notulen

wijziging.

na voorgestelde

vastgesteld

worden

op deze

zijn behandeld.

zijn afgehandeld.

de 2e vergadering)

op de hoogte

Behandelíng

- Verslaq

bestuur

niet formeel

de te lage opkomst

Alle actiepunten

8 worden

hebben

ook betrekking
agendapunten

van de tuin.

voor aanpassing
5.

8 en 26-04-2fü

van 04-04-201

De notulen

opmerkingen.

inhoudelijke

2 tot en met 5: Geen

Besluit:

opmerkíngen
aan dat haar eerdere
waarbij dezelfde
is geweest

vergaderíng

of

en bestemminq
van ramen

20 maarí 2fü9

resultaat;

en kozijnen.

Bij het dagelijks
De verwachting

onderhoud

is te zien dat er fors meer
jaren meer reparaties

is

is dat de komende

blz. 2

gedaan moeten worden aangezien het complex inmiddels al 1 0 jaar oud ís. Er is al overleg
geweest om een
eenmalige opdracht te verstrekken om alle ramen preventief na te lopen. De offerte hiervan
ligt ter overweging
bij het bestuur. De heer
advíseert om de bewoners tussentijd üok de ramen in goede staat te houden
düor de rubbers regelmatig ín te vetten zodat ze niet uitdrogen. Omdat er minder is uitgegeven
op andere
posten, ís er uiteindelijk een resultaat van ü9,95 euro. De heer
adviseert om het bedrag toe te voegen

aan de algemene

reserve.

Er is geen

bezwaar.

- Vaststellen íaarrekeninq en verlenen decharge: Er zijn verder geen vragen

of opmerkingen

jaarrekening.

op de

Besluit: Resultaat 2018 Boulevard toevoegen aan algemene reserve.
(het besluit kan door de te lage opkomst niet formeeÍ worden genomen en besluitvorming
zal derhalve worden
doorgeschoven naarde 2e vergadering)
Besluit: De jaarrekening 2fü8 Boulevard wordt ongewijzigd vastgesteld.
(het besluit kan door de te lage opkomst niet formeel worden genomen en besluitvorming
zal derhalve worden
doorgeschoven naarde 2e vergadering)
6.

Behandeling

jaarrekening

201B

Hoofdsplitsing

- Verslaq kascontroIecommissie; De heer
i en I
íebben ook de kascontrole van de
Hoofdsplitsing uitgevoerd. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen en de kascontrolecommissie
adviseert
de vergadering om de jaarrekening goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen.
- Behandelíng jaarrekeníng en bestemminq resultaat; Er is een positief resultaat van 9.288,89
euro. Dit heeft
hoofdzakelíjk te maken met de elektrakosten. De kosten zíjn vorig jaar dusdanig hard gedaald
en dat kon niet
geheel worden toegerekend aan de aanschaf van LED verlichting, zodat er voor 20í8 voorzichtig
was
begroot,. Er lijkt echter geen afrekening meer te komen. Het advies is om dit bedrag toe te
voegen aan de
reserve aangezien er in de hoofdsplitsíng ook een aantal onvoorzíene posten zijn geweest
waaronder
het
herstellen van de lekkage bij de poort. Er is geen bezwaar.
- Vaststellen jaarrekening en verlenen decharge; De jaarrekening zal in de vergaderíng
van de hoofdsplitsing

worden

vastgesteld.

7.

(Her)-benoeming

bestuur/kascontrolecommissie/technische
commissie
B.
Met het eerdere aftreden van de heer
en de
. ís de heeí
,
ík op
dit moment het enige bestuurslid. Er wordt een oproep gedaan. De heer
heeft eerder aangegeven
interesse te hebben en de heer í
twijfelt nog enigszins. Er wordt daarom voorgesteld om eerst
een tijd met het bestuur mee te lopen en daarna een definitief besluit te nemen.
KascontroIecommíssíe: De heer
. heeft aangegeven dat híj na een aantal jaren de controle te hebben
uítgevoerd wil aftreden. De heer '
3 wil nog wel een jaar doorgaan en stelt zichzelf herkiesbaar. De
heer
híjfelt nog om zíchzelf verkiesbaar te stellen en zal er nog later op terugkomen.
Technische commissie: Er ís momenteel geen echte technische commissie, maar wel een
aantal vrijwilligers
die zich

inzetten

voor de VvE.

8.

Meerjarenonderhoudsplan
en offertes onderhoud
De stand van de onderhoudsreserve per 31-12-2018 bedraagt € 227.31 j, 70
De stand van de onderhoudsreserve per 31-12-2018 vo)gens MJOP bedraagt € 256. 727,Het volgende onderhoud staat gepland:
2019 - Onderhoud lifl (€ í.2jO,-)
2019 - Offerte schilderwerk (€ 4.235,-)
- Er wordt aangegeven dat het schílderwerk van de binnen muren (sauswerk) en binnen
kozijnen
op veel
plekken slecht is. Ook het schilderwerk van een aantal voordeuren is slecht. Er worden
ook klachten gemeld
over het schilderwerk van de afgelopen keer en het gebrek aan communicatie over de
uitvoering. De heer

merkt op dat hij merktdat er behoorlíjk wat klachten zíjn over het schilderwerk. HÍÍ zal deze klachten
bespreken met het bestuur omdat hij als beheerder geen groot onderhoudswerkzaamheden
begeleid. Op dit
moment begeleid het bestuur de werkzaamheden zelf, maar misschien is het dan goed
om voor de toekomst
een keuze te maken voor een externe begeleider die de werkzaamheden coördineerí
en controleert. De
kosten worden dan wel hoger omdat de begeleidingskosten erbij komen. Dat bedrag wordt
nu bespaard.
9.

Behandeling

begrotíng

2(H9

Boulevard

- De begroting 2019 blíjff nagenoeg gelijk aan 2CY8. Er zijn geen opvallende verschillen.
De contracten zijn
geÏndexeerd en de bijdrage aan de hoofdsplitsing en de dotatie groot onderhoud blijven
hetzelfde. Er zijn
Notulen d.d. woensdag
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2ü maart 2019

blz. 3

verder

Besluit:

2fü9

De begroting

bijdrage

De nieuwe

is (met

ü januari.

m.i.v.

níet formeel

worden

genomen

en besluitvorming

zaj derhalve

worden

de 2e vergadering}

naar

doorgeschoven

vastgesteld.

ongewijzigd

wordt

Boulevard

de te lage opkomst

kan door

(het besluit

verschuldigd

kracht)

terugwerkende

de begroting.

over

vragen

geen

2019 Hoofdsplitsing
begroting
Behandeling
is
en de het verbruik
meer verwacht
Er wordt geen afrekening
bijgesteld.
zijn naar beneden
- De elektrakosten
en sensoren.
LED verlichting
van
door het aanbrengen
gedaald
voor het reinigen van de betondelen.
- Er is een bedrag opgenomen
in de
Er stond voóq jaar al gedeelte
van de binnentuin.
voor extra onderhoud
- Er is een bedrag opgenomen
opgenomen.
Dit jaar is er een aanvulling
maar dat bleek niet toereikend.
begroting,
2C)18.
aan
blijven
gelijk
uiteindelijk
kan
bijdrage
- De totale
vast worden gesteld.
van de hoofdsplitsing
zal in de vergadering
2C)19 hoofdsplitsing
- De begroting

10.

Formaliteiten

il.

de VvE in een rechtzaak
komt, dan kan normaaí

Wanneer
de rechter

Besluit:

alleen
hiermee

bíjvoorbeeíd
de bestuurder
instemt,

voor

en de kwestje
bij debiteurengeschilÍen,
de VvE
is benoemd,
die als zodanig

kan besjoten

worden

de

dat ook de beheerder

vertegenwoordigen.

mag

beheerder

machtigt

De vergadering

raakt,

de vergadering

Indien

vertegenwoordigen.
VvE voor de rechter

betrokken
gesproken

toestemming

na expliciete

van rechtsmaatregelen

tot het nemen

het bestuur.

hieríoe

door

12.

Rondvraag

van de galerij. Een aantal plekken zijn
van de vloercoating
gemeld over het schílderwerk
zal de
De heer :
van de hekwerken.
ook een klacht gemeld over het schilderwerk
aan de schilder.
doorgegeven
bestuur
het
met
klachten
heei
De
476.
en
466
huisnummers
van
hoogte
ter
gemeld over de deurdrangers
- Er worden klachten
bij een andere deur, en vorig
voor het nazien van een deurdranger
verstrekt
heeft vorige week al een opdracht
om ook dit jaar een
Hij zal het bestuur voorstellen
afgesteld.
en opnieuw
nagekeken
jaar zijn alle drangers
na te zien.
te geven om alle deurdrangers
opdracht
eenmalige
door de straat rijdt. Hij
herrïe
ontzettende
een
met
auto
een
dagelijks
dat er
- Er wordt melding gemaakt
bewoners
hiervan al aangifíe hebben gedaan bij de pülitie. Een aantal
een klacht

- Er wordt

er wordt

onthecht

in overleg

informeert of er al bewoners ziin die
het probleem,

herkent

aangifte gedaan.
maar er is nog door níemand
via het VvE poríaal.
Een kopie is te raadplegen
naar het meerjarenonderhoudspIan.
zomer voor het laatst een
aankomende
gedaan dat de activiteitencommissie

- Er wordt

gevraagd

- Er wordt

een mededeling

per e-mail

ontvangen

antwoordt

De heer

opgestuurd

zijn te raadplegen

bijagen

krijgen,

maar

en volmacht
vooíaan

dat de eigenaren

de eigenaren

die de

die de

ontvangen.

De overige

de vergaderstukken

per e-mail

dan kan dit worden

schilderwerk

Actiepunt:

Klachten

Actiepunt:

Deurdrangers

opnieuw

melden

bij de schilder.

af laten stellen.

Sluiting

De voorzitter

Vastgesteld

sluit om 2ü:30

uur de vergaderíng

op de vergaderíng

Notulen d.d. woensdag

en bedankt

de aanwezigen

voor hun komst.

van
beheerder

voorzitter
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wel alles

agenda
alleen de uitnodiging,
per post ontvangen
Indien een eigenaar
via het VvE portaal.
aan de heer
doorgegeven

vergaderstukken
wil ontvangen,

13.

met de uitnodígíng.

zijn meegestuurd

- Niet alle bijlagen
vergaderstukken

stopt.

en daarna

zal organiseren

activiteit

2C1maarí 20'í 9

blZ. 4

Besluitenlijst
VvE

Markiezenhof

Boulevard

Vaststellen

agenda

De agenda

wordt

en aanwezige
ongewijzigd

stemmen
vastgesteld.

(het besluit kan door de te lage opkomst niet formeel
worden

doorgeschoven

Mededelíngen

naar

en íngekomen

De aanvraag

doorgeschoven

Goedkeuren

naar

van ü4-04-2018

Behandeling

418 voor plaatsing

en 26-04-2fü8

worden

jaarrekening
2018

2018

Boulevard

doorgeschoven

De jaarrekening

genomen

unit wordt

afgekeurd.

en besluitvorming

zal derhalve

2fü8

doorgeschoven
begroting

De begroting
terugwerkende

na voorgestelde

wijzígmg.

genomen

en besluitvorming

genomen

en

genomen

en besluitvorming

zal derhalve

toevoegen

aan algemene

reserve.
worden

besruitvorming zal derhalve

naar

de 2e vergadering)
Boulevard
wordt ongewijzigd

vastgesteld.

naar
2019

2fü9 Boulevard
wordt
kracht) verschuldigd
naar

worden

zal derhalve

de 2e vergadering)
Boulevard
ongewíjzigd
vastgesteld.
m.i.v. 'í januari.

(het besluit kan door de te lage opkomst niet formeel
doorgeschoven

worden

Boulevard

(het besluit kan door de te lage opkomst niet formeel
Behandelíng

worden

van een airco

worden

vastgesteld

(het besluit kan door de te lage opkomst niet formeel

worden

zal derhalve

notulen

De notulen

worden

en besluitvorming

de 2e vergadering)

(het besluit kan door de te lage opkomst
niet formeel
worden doorgeschoven
naar de 2e vergadering)

Resultaat

genomen

stukken

van onderwijsbüulevard

(het bes[uit kan door de te íage opkomst niet formeel
worden

worden

de 2e vergadering)

worden

De nieuwe
genomen

bijdrage

is (met

en besluitvorming

zal derhalve

de 2e vergadering}

Formalíteíten
De vergadering
machtigt
hieríoe door het bestuur.

Notulen d.d. woensdag
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20 maart 2019

beheerder

tot het nemen

van rechtsmaatregelen

na expliciete

toestemming

blz. 5

Actíepuntenlijst
VvE

Boulevard

Markiezenhof

schilderwerk

Klachten
Status:

In behandeling

Behandeld
Deurdrangers

door.'

opníeuw

Argumenten
Status:

door:

door.'

notulen

Accountmanager
mevrouw

Afgehandeld

Rovers

op: 6 juni

stellen
de tuin.

van

Afgehandeld

de wens

Brouwer)

(Yorben

Brouwer)

20 maart 2ü'19

aan

aanhechten

notulen.

2019
(Yorben
van

Brouwer)

de bewoners

om

betrokken

te worden

in het besluit

op.' 6 mei 2019

VvE-beheerder/Accountmanager

Nütulen d.d. woensdag
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(Yorben

stellen.

VvE-beheerder/Accountmanager

op de hoogte
Bestuur
van
voor aanpassing
Status: Afgehandeíd
Behandeld

mei 2019

voor:31

Afhandelingvoor:30juni2019

Afgehandeld

Behandeld

af laten

VvE-beheerder/

bezwaar

door:

bíj de schiíder.

VvE-beheerder/Accountmanager

Status:lnbehandeHr1g
Behandeld

melden

Afhande1ing

(Yorben

Brouwer)

blz. 6

Notulen
VvE

Markíezenhof

Boulevard

Notulen van de Tweede vergadering, gehouden maandag 6 mei
2C)19,aanvang 20:30 uur.
Totaal aantal stemmen: 3710; aantal stemmen verkegenwoordigd:
6D7 (16,36

procent)

Aanwezig

I

1,3

Volmacht

afgegeven

Vdll

M

"'>e

1.

Welkom

en openíng

De heer
gehouden op het adres

deze vergadering voor en opent om 20.30 de vergadering. De
vergadering wordt
:ip 6 mei 20'í 9. De heer
ik stelt het verslag op.

Dít ís een zogenaamde "tweede vergadering" als genoemd in
het Reglement van Splitsing van de VvE
Markíezenhof, onder4sp1itsing Boulevard. Op de Algemene
Vergaderíng van de VvE Markiezenhof
splitsing
Boulevard van 2D maart 2019 was onvoldoende quorum om
rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.
2.

Vaststellen

agenda

en aanwezige

stemmen

De aanwezigen onderíekenen de presentietlijst. De agenda en
bijagen voor deze vergadering zijn gelijk aan
die van de eerste ALV van 20 maarí 20í9 en worden ook voor
deze vergadering
vastgesteld.
Besluit:

3.

De agenda

wordt

Mededelingen

ongewijzigd

vastgesteld.

en íngekomen stukken

De afgelopen tijd hebben de heren
i en r
, aangegeven te verhuizen. De voorzitter geeft aan dat
beiden in het verleden hun bijdragen hebben gegeven aan het
bestuur een díverse werkzaamheden hebben
verricht waar wij dagelijks nog voordeel hebben. Hij wil hen daarvoor
dan ook bedanken en er zal op een
Notulen d.d. maandag 6 mei 2019
blz. Í
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manier

gepaste

van hen worden

afscheid

genomen.

stukken.

van een
van 20 maarí melding gedaan
is er in de vergadering
aangegeven
in de vergadering
Feit is echter dat er al
hier niet mee in te stemmen.
is aarigegeven
In die vergadering
is van een
ook een verzoek
inmiddels
er
en
heeff
installatie
ruimte is die een dergelijke
wel mag
een commerciële
waar het volgens de splitsingsakte
op de vijfde verdieping,
Deze heefi een appartement
in de
particulier.
zonnepanelen
oog op eventuele
naar het dak. Dat is met het
wel meer
er
maar dan wel met een doorvoering
zomers
warme
dat na de afgelopen
is de verwachting
Bovendien
niet erg gewenst.
toekomst
opstellen.
Daarom goede voorwaarden
zullen komen.
verzoeken.

Inqekümen

reeds

Zoals

voor een aírco.

aanvraag

maar wil graag dat deze voorwaarr3en
akkoord
gaat hiermede
Besluit: De vergadering
kan worden gevraagd.
handhaving
hand waarvan
wij een kader hebben aan de

worden

gedeeld

zodat

notuíen
20 maart 2019 om de
het besluit van in de ALV van
om overeenkomstig
bevestigen
De
goed te keuren.
van 26 april 2018 ongewijzigd
2fü8 en de tweedeALV
april
4
van
met de toelichting
notulen
wordt beantwoord
van de begroting
;n aanzien
van Mevrouw
te
eerr3ere opmerking
heraanplant
verticuteren,
te
gras
om
die eerder is ingedíend
een offeíe
dat een en ander gaat volgens
Daar is zij mee akkoord.
pn de oaden aan te pakken.
met de notulen.
verrichten
niet in te kunnen stemmen
aan
maart
20
op
haar opmerkingen
geeft conform
geeft
I
Mevrouw
van 20 maart 201 9. De voorzitter
naar de notulen van de ALV
wordt verwezen
Voor haar argumenten
zij níet tíjdig zijn
aangezíen
kunnen worden behandelt
niet in de vergadering
voorgelegd
ook aan dat argumenten
concept
als
altijd kort na de vergadering
stuk. De notulen worden
als een ingekomen
kunnen worden
ingediend
zodat daarna opmerkingen
aan de stemgerechtigden
aan het bestuur en daarna doorgestuurd
Goedkeuren

4.

leden

De aanwezige

van de ALV

gemaakt.

Besluit:

Vergadering
Behandeling

de notulen

besluit

vast te stellen.

20a18 Boulevard

jaarrekeníng

vast te
om de jaarrekening
gevonden
geen belemmering
2fü9 heeft de kascommissie
In de ALV van 20 maarí
besluít de jaarrekening
2fü9 genomen
het in de ALV van 20 maart
bevestigen
leden
de
aanwezige
met
De
stellen.
zal worden verrekend
Het resultaat
te verlenen.
decharge
goed te keuren het bestuur
ongewijzigd

5.

reserve.

algemene

Besluit:

vastgesteld

wordt
De jaarrekening
reserve.

en het bestuur

decharge

verleent.

Het resultaat

wordt

verrekend

met de algemene

Resultaat

Actiepunt:

verrekenen

6.

met algemene

jaarrekening

Behandeling

2018

reserve

Hoofdsplitsing

geen belemmeringen
heeft de kascommissie
In de ALV van 2C1 maaí 20"19
Ook het voorstel
akkoord.
vast te stellen. De leden gaan
de hoofdsplitsing
overgenomen.
voegen aan de reserve wordt

Besluit:

De leden

machtígen

ne het resultaat

hoofdsplitsing

om de jaarrekening
de voorzitter
toe te voegen aan de algemene

2018

goed

gevonden

van
om de jaarrekening
toe te
resultaat

om het positief

te keuren

bij de ALV

van de

reserve.

commíssie
/ kascontrolecommissie/technísche
bestuur
het enige
momenteel
reeds gemeld is de heer
in de ALV van 20 maarí 2C)í9
Voor een aaníal
bestuursleden.
nieuwe
keren een oproep gedaan voor
meerdere
al
er
is
Daarom
Staíenlaan
bestuurslid.
splítsing
van de VvE Markíezenhof
beroeo doen op de bestuursleden
voor een
zaken kunnen we ook een
te hebben
belangstelling
aangeven
i en
hebben de heren
maar gelukkig
besluit te nemen.
een definitief
alvorens
meelopen
tijd
enige
eerste
Zij zullen
De heer
bestuursfunctie.
te willen aftreden.
jaren
aantal
een
na
heeft aangegeven
de heer
KascontroIecommissie:
lid van de commíssie
eventueel
heefi aangegeven
De heer
wil nog wel een jaar doorgaan.
zal in contact treden met deze
Bestuur
zijn.
ï
zou ook mevrouw
te willen worr3en. Een alternatief

7.

(Her)-benoeming
. zoals

personen.
Technische
zaken

commissie:

die zich

voordoen.

een echte
Er staat

bíj
die optreden
actieve leden
is er niet maar wel een aantal
commissie
heren
maar mede door vertrek van de
niets voor de korte termijn gepland
blz. 2

Nütulen d.d. maandag 8 mei 2C)19
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en
moeten wel uítzien naar andere deelnemers.
Evenementencommíssie: de leden van deze commissie hebben besloten niet langer door
te gaan. Een aantal
leden zíjn verhuisd en de groep deelnemers aan de evenementen neemt mede daardoor
ook af, wat niet direct
motiveert.

8.

Meerjarenonderhoudsplan

en offertes onderhoud

In de ALV van 20 maaí 2019 waren er nogal wat opmerkíngen gemaakt met betrekking tot
het schílderwerk.
Echter bij Panen waren hierover weinig of geen opmerkingen binnen gekomen. Bíj deze nogmaals
de
opmerking dat opmerkingen moeten worden doorgegeven, anders weten wij niet waar we
aan beginnen. Het
bestuur probeert contact op te nemen met betrokkenen.
Bij het opstellen van de begroting is het MJOP inderdaad de basis voor het opstellen van de
begroting.
Komend jaar zullen de horízontale delen aan de ziide van de Onderwijsboulevard worden
aangepakt. Ook de
betonranden aan de zuidwestzijde van de binnentuin worden gereinigd. Tenslotte worden
de bruggen tussen
de gedeelten Onderwíjsboulevard en Statenlaan eindelijk aangepakt.
Voor 2C)19staan er geen bijzondere zaken gepland al hebben wij de laatste jaren veel last
van tochten
kieren van met name de ramen aan de Onderwíjsboulevard. Uiteraard zijn hier kosten aan
verbonden.
eventuele aanpassingen wordt iedereen verzocht om dit gespecificeerd
door te geven bij Panen.

en
Voor

In de vergadering wordt gevraagd of voor de Boulevard ook sensoren komen die het laten
branden van de
lampen regelt. De heer ï
geeff aan hier wel aan te denken maar enigszíns aangepast. Daarbíj
valt te denken dat de lampen die niet bij een voordeur hangen dan wel blijven branden. Hoe
dit kan worden
uitgevoem is bekend bij de VvE Statenlaan. De kosten híervan wegen ruim op tegen de te
behalen besparing

en hiervoor

wordt

geen

budget

aangevraagd.

Actiepunt: Nagaan wat de kosten ten opzichte van de besparingen zijn voor aanbrengen sensoren.
9.

Behandeling

begrotíng

2ü19

Boulevard

Deze ÍS nagenoeg gelijk aan die van 2C)í8.
hoofdsplítsíng
en dotatie blíjven gelíjk.

De diverse

contracten

zijn geïndexeerd

en de bijdrage

aan de

Besluít: De begroting womt goedgekeurd. De nieuwe bijdrage wordt verrekend met terugwerkende
kracht tot ü

januari

20"19.

Actiepunt: Begrotíng 2CY9 in laten gaan per 1-'í-2fü9
10.

Behandeling
begrotíng 2 €)19 Hoofdsplítsing
In de begrotíng ís een extra bedrag voor de tuín opgenomen om herplanting en aanpassíng
pad mogelijk

maken.

te

De afgelopen periode is het energieverbruik van het gebouw enige tijd gemonitord. Het lijkt
aannemelijk om de
verwachting te rechtvaardigen dat voor 2€)19 een significante besparing valt te behalen.
Besluit: Voorzitter mag inbrengen bij ALV hoofdsplitsing dat de splitsing Onderwijsboulevard
akkoord is met de

begroting
11.

2019.

Formaliteiten

De leden bevestigen het besluit van de ALV van 20 maaí 20'i9 om Panen Vastgoed te
machtigen tot het
nemen van rechtsmaatregelen namens de VvE Markiezenhof Boulevard.
Besluít: De leden machtigen Panen Vastgoed tot het nemen van rechtsmaatregelen na
expliciete toestemming
hiertoe van het bestuur.
12.

Rondvraag

In de ALV van 20 maart 2fü9 zijn een aantal zaken aangegeven waar voor veelal geldt
dat híerover bij Panen
geen meldíngen zijn ontvangen. Voor het schilderwerk is besloten dat met de schilders
die de laatste keer hier
hebben gewerkt niet wordt verder gegaan. Wel met B&S Schilderwerken maar dus níet
met Europaint. Verder
wordt verwezen naar de opmerking bij het MJOP. Dus een klacht doorgeven bíj Panen..
Notulen d.d. maandag 6 mei 20'19
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blz. 3

verwijst de heer
over de deurdrangers
Voor de opmerkingen
alles heeft nagelopen en ingeregeld
de fa. van
Panen
bij
melden
te
dit
opmerking
weer de

..... naar het feit dat eind vorig jaar
,
geldt
maar als er nog ffiteeds opmerkingen

Een en ander is
wordt verwezen naar de politie en gemeente.
Voor de opmerking inzake overlast door auto's
kan er
melding. Dus kentekens doorgeven anders
maar ook hier geldt dat het begin met een
in behandeling
níets worden

bereikt.

Sluiting

13.

De voorzitter

Vastgesteld

sluit om 2C1.15 de vergadering

op de vergadering

en bedankt

de aanwezigen

voor hun komst en inbreng.

van

voorzitter

beheerder

blz. 4
Notulen d.d. maandag 6 mei 2019
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Besluitenlijst
VvE

Markíezenhof

Boulevard

Vaststellen

agenda

De agenda

wordt

Mededelingen

en aanwezige
ongewijzigd

stemmen

vastgesteld.

en ingekomen

stukken

De vergadering
gaat hiermede
akkoord
maar wil graag
wij een kader hebben aan de hand waarvan
handhaving
Goedkeuren

dat deze voorwaarden
worden
kan worden gevraagd.

gedeeld

zodat

notulen

Vergadering

besluit

Behandelíng

de notulen

jaarrekening

vast te stellen.

2018

Boulevard

De jaarrekening
wordt vastgesteld
met de algemene
reserve.
Behandeling

jaarrekening

2018

en het bestuur

decharge

verleent.

Het resultaat

begroting

De begroting
januari 2019.
Behandeling

bij de ALV

van de

20aí9 Boulevard

wordt goedgekeurd.

begrotíng

verrekend

Hoofdsplitsing

De leden machtígen
de voorzitter
om de jaarrekening
2018 goed te keuren
hoofdsplitsing
ne het resultaat
toe te voegen aan de algemene
reserve.
Behandeling

wordt

2019

Voorzitter
mag inbrengen
de begroting
20'Í9.

De nieuwe

bijdrage

wordt

verrekend

met terugwerkende

kracht

tot 1

Hoofdsplitsíng

bij ALV

hoofdsplítsing

dat de splitsing

Onderwijsboulevard

akkoord

is met

Formaliteiten
De leden

machtigen

toestemming

hiertoe

Notulen d.d. maandag 6 mei 2fü9
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Panen

Vastgoed

tot het nemen

van rechtsmaatregelen

na expliciete

van het bestuur.

blz. 5

Actiepuntenlijst
VvE

Markiezenhof

Nagaan

wat

Status:

Boulevard

de kosten

ten

In behandeling
door:

Bestuur/

Begrotíng

2019

ín laten

Status:

Afgehandeld

Behandeld
Reiultaat
Status:

door:

Afgehandeld
door:

Marian

gaan

de besparingen

zijn

voor

aanbrengen

sensoren.

31 juli 2019

per 1-1-20aí9

Afgehandeld

met

op:6

begrotingen
algemene

Afgehandeld
Loch

Notulen d.d. maandag 6 mei 2Ü19
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van
voor:

Bestuurslid

Medewerker

verrekenen

Behandeld

opzichte

Afhendeling

Behandeld

jurú 2019
(Marian

Loch)

reserve
op: 6 juni

(medewerker

2019

kantoor)

blz. 6

HuisJ'ioïidelijk

reglement

'ïïereïiigiiig

van

eigenaren

Marktezenhof
bouwdeel

Boulevard

Algemeïic

bepaïingen

eïi

begrippen

1.1 Dit híiishoudelijk
reglement neemt over de definities zoals gegeve.n in artikel 1 van het
Rcglcment van splitsii'ig van eigendom welk regleinent onderdeel uitmaakt
van de op 21
april 2006 verlcden akte van ondersp]itsing van het bouwdeel Boulevard
van }'iet gebouiv
Markiezenhof.
1.2 0nder

handelingen welke schade (ktmnen)veroorzaken
wordt in dit reglement tevens
verstaan bet nalaten van handelingen welke schade kurmeï'i voorkomen
of beperken.
1.3 Dit huishoudelijk
reglement is yan toepassing op zowei cigcnaren als gebruikers. Daar
waar eigenaar staat kan ook gebruikeï worden gelezen tenzij uit de aard
van een bepaling
volgt dat deze uitsluitend voor dc eigenarcn geldt. Oï'ider ei,genaren tvorden
ook de
ondereigeïiaren
als bedoeld in ai-tikel l van het reglemeïí
van splitsing verstaan.
1.4 0nder vergadering wordt verstaan dc vcrgadering van de vereniging
vaï'i cigcnarcn van de
ondersplitsing
Boulevard.
1.5 0nder besfüur wordt versíaan het bestuur van dc vereniging van eigenaren
van de
ondersp]itsing
Bou]evard.
1.6 0nder huishoudelijk
reglen':ient vai'i de hoofdsplitsing
wordt verstaan het huishoudelijk
i'eglement van de hoofdsplitsing
zoals 1»edoeld in anikel 1 van bet Reglement vaï'i
splitsing van eigendom welk reglemcnt ondcrdec] uiíï'i'iaakt van de op
21 april 2006
ver]eden akte van splilsing van het gcbouw Markiezenhof.
1.7 0nder hoofdvergadering
wordt verstaan de vergadering van de vereniging van eigenaren
van de hoofdsplitsiï'ig.
1.8 0nder hoofdbestuur
hoofdsplitsing.
Bepalingen

ínzake

wordt verstaan het besluur van de vereniging

van eigenaren

vaiï

de

liet bestuur

2. I Het bestuur wordt gevonnd door een oncven aantal personei'i.
Het maximale aantal
bestuursleden is 9.
2.2 In spoedeisende gevallen is bet bestuur bevoegd om, zonder dat
t3e vergadering hieitoe
opdracht heeft gegeven alle maatregclcn te nemen welke geen uitstel
kinnen dulden. Dc
vergadering stelt jaarlijks de ]'ioogte van ecn eventuecl het contractsbelang
vast dat
biennee zonder uitdrukke]ijke
madïtiging
van de vergadering gemoeid mag zijn.
2.3 Het bestuur ziet toe op de nalcvi'ng van bet bepaaldc in lïet Burgerlijk
Wetboek. de akte
van splitsing, het rcgleïnent van splitsing cn het huishoridelijk
reglen'ient. Dit
onvenninderd
het feit dat elke eigenaar hierii'i zijn eigen verantyvoordelijkheid
l'ieei-t.
2.4 Het bestuur verdeelt de taken van voorzitter, secretaris en penningineester.
2.5 Indien hct bestuur uit meer dan 3 personen bestaat kan zij tevens
een vice-voorzitter,
een
twcede secretaris en een plaatsvervangeïïd
penningmeester
aanwijzen.

Huishoudelijk
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rcgÍement

ondersplitsing

Bou1evam

(Markiezei'ihof)

l

2.6 De voor;x.ittci'

ïian

het bestuur is tevens voorzittcr

van de vcï-gadcring

lenzij

lict bestuur uit

voorzittc'rvan de vcrgadet'ing

liersoon bestaatin welk geval de vergaderingcen
is.
benocmt weík niet tevcns voorzitter van hct besttiur
Wetbock, ]'iet
hct Burgfüijk
2.7 l-ïet bcstuti' verirult de taken díc haar door de vci'gadering,
wordcn opgccíragen.
rcglemcnt
huishoudelíjk
het
cn
splitsing
reg]eincnt van
voor.
2.8 De voorzitter zit de bcstuursvcrgadcríngen
het bepaalde in
oiwerminderd
2.9 De secretaris is beíast mct de externe correspondentie,
en het maken vaiï hct jaarvcrslag. De
splitsing,
aïlikcí 53 lid 1 ïian hcl reglcn"icnt van
Dc notulen wordcn in de
secrctaris ïnaakt de notulen van c'lebesfüursvergaderingen.
vastgesteId en door voorzitter en secretaíais
eerstvolgende bestutnsvergadering
van de verenigii'ig van
n'iaakt de notulen van de vergadering
ondcrtekend. De scci-eíaris
bcheerder
een administraticf
Hij kan zich daartoe door een notulist (al dan niet
eigenaren.
rcgleïnent) iaten bijstaaï'i. De notuíen
als bedoeld in artikel 8. l van dit huishoudelijk
en in de eerstvolgende vergadering
worden ondertekend door de voorzitter en het bestuur

slechts ]

vastgesteld.
beheer van dc financiële zaken van de
2. ]O Dc penningmeester is belast mct het dagelijks
artikel 8.1 van dít
Indien een adn"iinistratief beheerder als bedoeld in
vereniging.
be]ast
penningmeester
reglement met het dagelijks beheer is belast, is de
huishoudelijk
bestuursvergadering
elke
doet in
met de controle op dit bcheer. De penningmeester
draagt zorg voor het (doen) opsteIlen
De penïïingineester
van zijn bevindingen.
vers]ag
cn de balans. De
tenminste bcstaandc uit dc exploitatierekening
van dc jaan'ekening,
door het.bestuur aan de vergadering ter vaststelling
iïa íiaststelling
woïdt
jaanekening
voorge]egd.
wijze is geinachtigd tot het doen van
2.11 Indien het bestuur door de vergadering op enigerlei
betrekking hebbende bescheiden
uitgaven dan worden de op een dergelijke uitgave
door de penningn"iecsler en de voorzitter.
ondeïtekend
diens
is, vervult deze bij ontstentenis van de voorzitter
2. 12 Indien er een vice-voorzitter
taken.
2.13 Lndien er een tweede secretaris
taken.

is, vervfüt

deze bij ontstentenis
is, vervult

van de secretaris

deze bij ontstentenis

penningineester
2.14 Indien cï- cen plaatsveïavangend
diei'is taken.
penningmeester
2.13 en 2. 14 rege]t bct bestug
12,
2.
artikelen
de
0nverïninderd
2.15

diens
van de

de onderlinge

vervanging.

ívordeï'i de functies van voorzitter,
2.16 Indicn het bestuur uit slechís 1 pcrsoon bestaat,
door deze persoon vervuld.
secretaris en pemingmeester
o[ het onts]ag van een bestuurslid het
2.17 Indíen als gevolg van het terugtreden, de scl'iorsing
bestaat, roept het bestuur zo spoedig
bestuur niet langer uit een oneven aantal bestuurders
te voorzien.
in de vervanging
teneinde
een vergadering van de vereniging bijeen
ïnogelijk
Bepaliïigen

ruimtes
omtrent liet gebruik van de gemeenscbappeli,ike

ruimtes worden in dit reg!ement al]e ruimtes verstaan
3.1 0ndcr de gemeenschappelijke
en secretaris gewaarmerkte
voorzitter
welke op de aan dit reglement gehechte en door de
of een gedeelte tot de
bijlages met een arceffng zijn aangegeven. Bij twijfel
wordt
Onder de binnentuin
ruimtes behoort beslist de vergaderfög.
gemeenschappe]ijke

í4uisíioudeiijk regíement oi'idersplilsing Boulevard (Markiezenhoí)
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verstaande Ol) dc aan dit reglemení gchcchtecn gewaarinerktc biilage met een
B aangcduidc

de letter

3,2 Het is nict tocgcstaan dc gcinecnschappe]ijkc niiintcs en de binnentuin tc gcbruikcn
ecn andcr doe] dan waai'vooï deze kcniïelijk besten'id is. In het bijzonder is l'iet i'iict
toegestaan

cn

arcerii'ig

ruii"iïtc.
voor

om:

de gemecnschappe]ijke

*

van

ruimtes en de biiuientuin

te gebruiken voor

de opslag

goedcren

de gemeenschappc]ijke ruimtes en de bii'ii'íentuin,
mct uitzondcring van de mct
een letter C op de bijlages aangeduidc containcrniimtes, te gebruiken voor de
opslag van afva]stoffen ïnet inbegrip van papier en andere drukwerkcn

*

fietsen of aiïdere voertuigen

*

in de gcmeenschappelijk

ruimtes of de binnentuin

te parkeren

de gemeenschappelijke

*

ruii"i'ites of dc binnentuin

te gcbruiken voor het drogen

van wasgoed

3.3 Te allen tijde dienen de gangen en ga]erijen een vrije doorgarig van tennínste 85
ccntiïneter te bieden. Deze doorgaïig dient vrij van obstake]s in welke voïm dan ook te
worden

gehouden.

3.4 De op de biJages aangeduide teclu"iische i'uimtes en l'iet dak mogen slechts met
toestenuning

van

het besfüur

3.5 Zonder toestemníng

betreden

worden.

van het bestuur is het niet toegestaan werkzaaïnheden

te verrichten

in of aan de gemeeïïscha1ipelijke ruiintes. De kosten voor bet berstel van door een
eigenaarverrichte ierkzaarnheden zijn voor rekening van die eigenaar. Het besfüur is
bevoegd al]e maatregelen te (doeï'i) nemen die eïtoe dienen de vrijheid van obstakels,
zoals bedoeld in artikel 3.3., te verzekeren. Het bestuur maakt ïian deze bevoegdl'ieid niet
eerrhr gebruik dan nadat zij de betreffende eigenaar schriftelijk heeft gesommeerd
het
betreffeïïde

obstakel

te veiwijderen

3.6 Het is niet toegestaan om in de gemeenschappelijke
behoevc

ruimtes electriciteit

af te tappen

ten

van privégebruik..

3.7 Het is niet toegestaan oin in de gemeenschappelijke
binnentuin,

ï-uimtes,

met uitzondering

van de

te roken.

3.8 Het is niet toegestaan oïn de gemeenschappelijke ruimtes en de biï'inentuin
te gcbruikcn
voor het uit]aten, reinigeri, voederen of borstelen van dieren, buisdieren daaronder
bcgrrepen.

3.9 Loslopende
toegestaan.

huisdieren in de gemeenschappelijke

ruimtes en de binnentuin

zijn niet

3.10 ïndien door of vanwege een eigenaar vervuiíing (in de breedste zin des woords)
wordt
veroorzaakt in de gemeenscbappe]ijke ruiïntes dan is deze gehouden dcze vervuiling
direct te verwijderen. Onder vervuiling wordt niet vcrstaan hetgeen in de
gemeenschappelijke ruimtes door nonnaal dagelijks gebruik
achterblijft.
3.11 Het is niet toegestaan tegen de ïnuren van de geïneenschappelijke ruimtes klimplanlen
heesters te Iaten gïoeien, anders dan na toestemn'üng sian de vergadering.
3.i2 Het bestuur beheert eventuele voorraden van onderl'ioudsartikelen en
gebruiksvoorwerpen
ten behoeve van de algemene ruimtes.
3.13 Het bestuur draagt zorg voor de unifonniteit
van naamplaatjes en huisnummcrs.

Huishotídelijk
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regíement ondersp]ítsing

Boulevard

(Markiezenhof)

of

3

van privégedccltcs

het gebruik

onítreïit

Bepalingen

mogcn

ventilatiesystccin

4.1 0p bct incchanische

motorlo;.e

slcchts

af'zuigkappen

worden

aangcsloten.
4.2 Het is verboden

in de vloercn

4.3 Hct is verboden

afvalstoffcn

of tc spijkcrcn.

te boren

gcven

kan toeslemining

te ïsoet'pen. Het hooföbestutu-

van balkons,

gocdcrcn

aïidere

damve]

lerrassen
gebruik

hct tijdelijk

voor

rameiï

ofuit

van een

stortkoker.

en terrassen

vaïï liet gcbouw,

op dc buitenzijdc

schoon

op

te voeren

te houden.
de buitenzijdc

begrepen

daarondcr

de balkonhekken,

alsïnede

aan de binnentuüï

grenzeï'id

op balkons

afvoerputjes

dienen

4.5 Eigenaren

4.6 Hct aanbrcngen

eigenaaï,

van de betreíïende

de huisdieren

zijnde

de ramen.

of vanuit

tenassen

ba]kons,

nict

dieren,

4.4 Het is verboden

van (scbotel)antennes,

rolluiken,

bloembakken, schijnweïliers, wasgoed, vogelkastjes en
spaïidoeken,
van de
toestcnng
is niet toegestaan beboudcns
voonvcrpen
andere uitstekende
voorwaarden
kan aan deze toestemmiiïg
De hoofdvergadering
hoofdvergadering.
aan de binnenzijde
en wasdroogrekken
Het is toegestaan om bloeïnbakken
verbinden.

uithangborden,

van

te bevestigen.

een balkonhek

of balkonhekken
op balustrades
ge'ven voor het aanbrengen
bepaalt k]eur, materiaal

voorwerpen

4.7 Het is nict toegestaan

kan toestenmïing

4.8 De l'ioofdvergadering

De lioofdvergadering

vlaggenstokhouders.

te plaatsen.
van
en bevestigingswijze

van de vlaggenstokbouder.
van buitenzonwering,
ge'ven voor het aanbrengen
kaïï toestemining
4.9 De hoofdvergadering
kleur,.materiaal
bepaalt ontwerp,
De boofdvergadcring
esi buitenrolhïiken.
windschennen
van deze zaken.

en bevestigingswijze

díenen

en terrassen

in een privégedee]te

4.13 De temperatuur

na gebniik
5.2 Elke

bebben
worden

eigenaar

toegaï'igscodes
bestuur
algemene

is verplicbt

tot het gebouw

hem bekend

terecht

dient

te worden

aítijd

vooï-werpen

van
worden

niet overschrijdcn.

of tenassen

gebruikt

op lager gelegen

ervoor

zorg te dragcn

en de gemeenschappelijkc

balkons,

en schoongehouden
terrassen,

konït.
tenminste

5 graden

celciris

te zijn.

gemaakt.

is verantwoordelijk
of handzenders.

te melden.

eigenaar

Elke

dat door l'iein s]echts aan diegencn
wordt verleend die zidï
ïbimtes

ziet erop toe dat toegangsderiren

bij

en hekken

gesloten.

Eventuele

sloLen komen

Bij

algemene toegangssleutels,
voor de aan bem afgegeven
verlies hiervan dient een eigenaar dit terstond aan het

kosten

voor het vervangen

ten laste van de verantwoordelijke

ï4uis)ioude10k reglen'iení onderspliísing Bouíevard (Markiezeiföo0
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of andere

met de veiliglieid

in verband
eigenaar

ruimtes

of openbare

gemeenschappeIijke

wijzc

op dusdanige

of ander materiaal

vuil

dat geen afvalstoffen,

toegang

22 lid 1 van het reglemcnt

die plantcnbakken

van de balkons

die het draagvermogen

geplaatst
4. 12 Balkons

5.1 Elke

slechts

mogcn

en balkons

Op terrassen

Bepa1ingen

in artikel

onverlet.

splitsing
4. ll

4.6 laat bet bepaalde

in artikel

4.10 Hct bepaalde

of herprogrammeren

van

eigenaar.

4

5.3 Het gebruik cq. aaníeggeiï vai'i open vuur (daíïrondcr bcgrepcnliarbccucn (')I) l'ioutskool) is
niet toegestaan.Bai'becuen Ol) gas or e]cktra is wcl tocgcstaan.
5.4 0pslag

van andere dan voor noi'inaal paíticulier

gebï-uik í'iestcinde (bi'and)gcï.aaarlijkc.

ontplofbare of i'nilieugevaarlijke
stoffcn of malcrialen
toestemming van het hooíadbestuur. Het hoaí"dbestuur

is slec]its toegestaan na schri[iclijkc
verbindt voonvaïnden
ïmn dezc

toestenmïii'ig ten aai'izicn van dc wijzc van opslag. Tocsteinming
wordt in clk gcval niet
verleend indien gccn opslag plaatsvindt in speciaa] ingerichte opslagkhíizcn
of
opslagtanks. Toestcmining
wordt evenecns ïiiet vct'íeei'id indicn niet vooïaf
van de
verzekeraar(s) van l'iet coinplex ins(eïnming
is verkrcgcn.
5.5 Het afsteken van vuurwerk
toegestaan.
5.6 Het gebruik

in de biimentuin,

vanaf balkons of vanaf tcrrassen is nict

van dc lifl bij brand of brandalami

5.7 Elke eigcnaar ont]'ioudt

is nict tocgestaan.

zich van dic activitciten

of gedragingcn

wclkc

gcvaar voor l'iet

complex ess/orde andere eigenaren kunnen opleveren. }-Iandelen in strijd inet íïet bepaalde
in de Opiumwet wordt in icder gcval als zodanig L+escbouwd.
Overige

bepalíïigen

ter voorkoming

vaïi overlast

6.1 Boren, timï'neren en het vooitbrengen

van andere vormen van bard geluid

is niet

toegestaan tussen 22.00 uur 's avonds en 07.30 uur 's ocl"ilends. Op zondag ïnogei'i
derge]ijke activiteiten niet eerdcr plaatsvinden dan na lO.OO uur 's ochtcnds.
6.2 Iedere eigenaar draagt er zorg voor dat bij andere eigenarcn geen geluidsoverlast
ontstaat.
Het bepaalde in artikel 26 van hct rcg]ement van splitsing is onverkort van kracht.
6.3 E]ke eigenaar draagt er zorg voor dat bij andere eigei'iareïï
overlast wordt veroorzaakt
Bepalingen
7.1 jVval

aangaande

het gebruik

hierop

vorint

hinder of

vmt de coïitainerruin'iten

dient in gesloten vuilniszakken

Uitzondering

geen nodeloze

in de containers

afva] uiíshïitend

te worden

gedeponeerd.

bcstaande uit papier of kaïton.

7.2 ïndien een container vol is dienen dc vuilniszakken
wordeiï opges]agen in het eigen privégedeelte.

of l'iet papier/kaïtoï'i

tijdelijk

tc

7.3 Grof huisvuil, chemisch afval, asbest en afvalstof[en
in een grotere hoevcclbeid dan bij
noï'maal huishoudelijk
gebruik vrijkomt (zoa]s irï geval van verhuizing
of verbouïving)
dienen door de betrokken
afgevoerd.

eigenaar zelf naar een gemeeníelijk

inzamc]punt

7.4 Elke eigeï'iaar draagt er zorg voor dat de kosten voor de vereniging
betrekking tot het opslaan en afvoeren van afvalstoffen
zo beperkt
Overige

te worden

van eigenaren mct
mogelijk blijven.

bepalixigen

8.1 Indien de vergadering besluit, gclet op anikel 5(ï íid 1 van het rcglenïent van splitsing,
de adnínistratie
zoals in dat aïtikel
bedoeld, op te dragen aan een administratieíbehcerder,

stelt de vergadering

vast welke taken door deze administratief

worden uitgeoefend. De vergadering stelt vast op welke wijze de administraticf
veranhvoording
aílegt aan het bestuur en aan de vergadei-ing.

füiishoudelijk reglement ondersplitsfög Bouievaïd (MaïkiezenhoQ
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om

liebeerdeï

behecrdcr

om
besluit, gelet op aitikcl 56 ]id 2 vai.ï het reglemcnt van splitsing,
8.2 Iïidien de vcrgadcring
beheer, op te dragen aan een techniscl'i en/of
de het technisch en/of bouwkundig
en/of
tecl'inisch
deze
beheerder, stclt de vergadering vast wc]ke taken door
bouwkundig
wijze de
beheerder ivorden íiitgeoefend. De vergadering stelt vast op welke
bouwkundig
aflcgt aan het bestuur en aan de
beheerder veranhvoording
techniscl'i en/of bouwkundig
vcrgadering.
het maximum aantal uit te
8.3 Confoim aïtikel 47 lid 2 van het reglcn':ient van sp]itsiríg is
3710.
brengen stem'inei'i in de vcrgadcring
indien tenminste één in de vergadering
8.4 Stemmii'igen over personen geschieden schriftelijk
daaïom verzoekt.
aanwezige stcmgcrccbtigdc
bij het
reg]ement dienen schitelijk
van het huislïoudelijk
tot wijziging
8.5 Voorstellen
van het reglement van
bcstuur te worden ingediend con.forn'i het bepaalde in 45 lid 8
splitsing.
het bestuur op te leggen boete
8.6 DCE vergadering beslist jaarJijks over de hoogte van de door
een door het bestuur
als bedoeld in artike141 van het reglement van splitsing. Tegen
en de akte van
reglement
in
het
bepaalde
het
opgelegde boete staat, oïiveüninderd
rndien door het
Wetboek, beroep open op de vergadering.
splitsing en het Burgerlijk
geen
lietzelfde feit reeds een boete is opgelegd, maakt het bestuur
voor
lioofdbestuur
splitsing.
van
gebruik van de bevoegdheid ïian artikel 4] van het reglement
dan za]
reglement,
dit
van
aanpassing
tot
noodzaakt
8.7 Indien een besluit van de vergadeïing
vergadering ter beslissing
het besfüur daartoe voorstellen docn welke in de eerstvolgende
de adn"ünistratief
8.8 Elke eigenaar stelt bet besfüur of, indien dit tot zijn taak behoon,
welke dient te worden opgenomen in het
beheerdcr op de hoogte van elke wijziging
register van eigenaren
ingevolge aríikel 54 lid 1 van het reglement van splitsing gehouden
Het bestuur stelt het hoofdbestuur op de hoo(,te.
en gebruikers.
in strijd mocht zijn
reglement
enige bepaling van dit huishoudelijk
8.9 Indien en voorzover
reglement van de
met het reglement van splitsing, de akte van splitsing, het huishoudelijk
Wetboek wordt deze bepaling geacht niet te bestaan.
of het Burgerlijk
hoofdsplitsii'ig
Vastgesteld

Huishoudelijk
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in de ALV

van 28 januari

2008
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Panen

Vastgoed

B.V.

De heer/Mevrouw
Koper

Onderwijsboulevard

Onderwijsboulevard
5223 DP

382

382

s-HERTOGENBOSCH

FACTuUR

19 augustus 2ü20
2C).ü108
beírefí

Informaíiekosten

Onderwíjsboulevard

conform uw opdracht dd.

iomschrijving

prijs

Informaíiekosten

aaníal
'100,28

1

VvE Markiezenhof Boulevard
Onderwijsboulevard 382

6%btW

382 te 's-Hertogenbosch

2'1 %bhu

íÖ-íaaÜ

21 ,C)6

100,28

subíotaal
BTW
BTW

€
60%

€

21,0%

€
€

TOT AAL:

Heldooíu verschuldigde
bedíagdiembinnení4 dagsnna facíuuídaíum
dooíonsíe zilnümvangen

Pagina 222 van 249
Datum: 8-1-2023 23:48

10C),28
O,OC)
21 ,ü6
12134

Pagina 223 van 249
Datum: 8-1-2023 23:48

Bijzondere voorwaarden
voorwaarde_44923.pdf
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RoX Legal B.V.

	
  
RvH/DH/20.1856.01

AKTE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN
(veilingdatum: 17 september 2020)
betreffende

: openbare verkoop ex artikel 3:268 BW van Onderwijsboulevard 382 te
's-Hertogenbosch en 3:254 BW met betrekking tot roerende zaken casu
quo executoriale verkoop ex artikel 514 en volgende van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering

Heden, dertien augustus tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Pascal Antoine Maria
Tjon Sien Kie, toegevoegd notaris, hierna te noemen: "notaris", bevoegd om akten te
passeren in het protocol van mr. Rogier Jozef Maria van Heeswijk, notaris te Rotterdam:

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaarde dat haar voornoemde
volmachtgever, voor zover het haar hypotheekrecht, casu quo hun rechten uit hoofde van
het executoriale beslag betreft, elke (kandidaat-)notaris, toegevoegd notaris, paralegal en
andere medewerker werkzaam bij de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid: RoX Legal B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te
3012 NJ Rotterdam, Weena 220, verzocht heeft over te gaan tot openbare verkoop op grond
van artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek alsmede artikel 514 en volgende van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van het hierna te vermelden registergoed (in geval
van het executeren van een hypotheekrecht met eventueel bijbehorende pandrechten), dan
wel bij executoriaal beslag de openbare verkoop ex artikel 514 en volgende van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en daarvoor de veilingvoorwaarden vast te stellen
op grond van het bepaalde in artikel 517 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
De openbare verkoop zal plaatsvinden op zeventien september tweeduizend twintig vanaf
dertien uur en dertig minuten (13:30 uur), in de veilingzaal van het Fletcher HotelRestaurant Jagershorst Leende aan de Valkenswaardseweg 44 te 5595 XB Leende.
Het betreft het volgende registergoed:

het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente 's-Hertogenbosch, sectie F,
complexaanduiding 2662-A, appartementsindex 59, omvattende:
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a.

	
  

b.

het zevenendertig /drieduizend zevenhonderd tiende (37/3710e) onverdeeld aandeel in
de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente 'sHertogenbosch sectie F complexaanduiding 2662-A, appartementsindex 1, omvattende:
(i)
het drieduizend zevenhonderd tien tienduizendste (3.710/10.000ste)
onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit twee woongebouwen
(Boulevard en Statenlaan) met gezamenlijke stallingsruimte met toebehoren
en ondergrond, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal
bekend gemeente 's-Hertogenbosch, sectie F nummer 2643, groot
achtenveertig are (48 are) éénennegentig centiare (91ca), 2646, groot zes
are (6a) en zesentachtig centiare (86 ca) en 2655 (belast met een recht van
opstal ten behoeve van complex Prinsenhof), groot één are (1a) en veertien
centiare (14ca), alsmede het recht van opstal op de percelen gemeente 'sHertogenbosch sectie F nummers 2641, groot éénenveertig centiare (41ca),
2642, groot achtenveertig centiare (48 ca), 2644, groot drie are (3a) en
negentig centiare (90) en 2647, groot twee are (2a) en zevenentachtig
centiare (87ca);
(ii)
tachtig (80) appartementsrechten, de dragende muren en
de kolommen, het geraamte van het gebouw, het ruwe
metselwerk, alsmede de vloeren dit alles vanaf straatniveau, de
buitengevels, waaronder begrepen de raamkozijnen met glas, de
deuren, de balkonconstructies, de borstweringen, de galerijen, de
terrassen en de gangen, de daken de schoorstenen en de
ventilatiekanalen, de trappenhuizen, vluchttrap(pen), het hek- en
traliewerk, alsmede het (standaard) hang en sluitwerk aan kozijnen
welke aan de buitengevel van het gebouw zitten, dit alles vanaf
straatniveau;
drieënvijftig (53) bergingen in de stallingsruimte;
de technische installaties met de daarbij behorende leidingen;
het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping, een berging
in de stallingsruimte en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 5223 DP 'sHertogenbosch, Onderwijsboulevard 382.

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaarde bij deze voor de openbare
verkoop van bovenvermeld registergoed de volgende veilingvoorwaarden vast te stellen:
ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoping zijn van toepassing de ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR
EXECUTIEVERKOPEN 2017 (verder te noemen: "AVVE"), van de Nederlandse Vereniging
van Hypotheekbanken, welke AVVE zijn ingeschreven op vijf december tweeduizend zestien
in register Hypotheken 4, gehouden ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de
Openbare Registers in deel 69567 nummer 129, welke worden geacht integraal in deze akte
te zijn opgenomen en als volgt zijn aangepast en aangevuld met de volgende vastgestelde
boven deze AVVE prevalerende:
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN EN AFWIJKINGEN VAN-/AANVULLINGEN OP DE
AVVE:
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A.

Omschrijving Registergoed
Het volgende Registergoed zal worden geveild:

	
  

het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente 's-Hertogenbosch, sectie F,
complexaanduiding 2662-A, appartementsindex 59, omvattende:
a. het zevenendertig /drieduizend zevenhonderd tiende (37/3710e) onverdeeld
aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht kadastraal
bekend gemeente 's-Hertogenbosch sectie F complexaanduiding 2662-A,
appartementsindex 1, omvattende:
(i)
het drieduizend zevenhonderd tien tienduizendste (3.710/10.000ste)
onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit twee
woongebouwen (Boulevard en Statenlaan) met gezamenlijke
stallingsruimte met toebehoren en ondergrond, ten tijde van de splitsing
in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Hertogenbosch,
sectie F nummer 2643, groot achtenveertig are (48 are) éénennegentig
centiare (91ca), 2646, groot zes are (6a) en zesentachtig centiare (86 ca)
en 2655 (belast met een recht van opstal ten behoeve van complex
Prinsenhof), groot één are (1a) en veertien centiare (14ca), alsmede het
recht van opstal op de percelen gemeente 's-Hertogenbosch sectie F
nummers 2641, groot éénenveertig centiare (41ca), 2642, groot
achtenveertig centiare (48 ca), 2644, groot drie are (3a) en negentig
centiare (90) en 2647, groot twee are (2a) en zevenentachtig centiare
(87ca);
(ii)
tachtig (80) appartementsrechten, de dragende muren en
de kolommen, het geraamte van het gebouw, het ruwe
metselwerk, alsmede de vloeren dit alles vanaf straatniveau, de
buitengevels, waaronder begrepen de raamkozijnen met glas,
de deuren, de balkonconstructies, de borstweringen, de
galerijen, de terrassen en de gangen, de daken de
schoorstenen en de ventilatiekanalen, de trappenhuizen,
vluchttrap(pen), het hek- en traliewerk, alsmede het
(standaard) hang en sluitwerk aan kozijnen welke aan de
buitengevel van het gebouw zitten, dit alles vanaf straatniveau;
drieënvijftig (53) bergingen in de stallingsruimte;
de technische installaties met de daarbij behorende leidingen;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping, een
berging in de stallingsruimte en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 5223 DP
's-Hertogenbosch, Onderwijsboulevard 382,
hierna ook te noemen: het "Registergoed", met inbegrip van de verpande roerende
zaken als bedoeld in artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek. Dit betreft een tot bewoning
bestemde onroerende zaak.
Artikel 1 AVVE omvat voor de Notaris en/of de Verkoper slechts
inspanningsverplichtingen.
B.
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De veiling wordt gepubliceerd op www.veilingbiljet.nl en heeft derhalve eveneens te
gelden als website als bedoeld in deze bijzondere veilingvoorwaarden.

	
  

De veiling betreft een Zaalveiling-/Internetveiling op grond van de artikelen 3:268 en
3:254 van het Burgerlijk Wetboek, welke geschiedt in één zitting:
inzet en afslag beide op zeventien september tweeduizend twintig in de veilingzaal van
het Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende aan de Valkenswaardseweg 44 te
5595 XB Leende vanaf dertien uur en dertig minuten (13:30 uur), alsmede via de
website op de wijze als omschreven in deze bijzondere voorwaarden.
Tot en met twee september tweeduizend twintig kunnen conform de
veilingvoorwaarden onderhandse biedingen worden uitgebracht.
C.

Voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg.
Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl
plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.

Openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in
begrip 27 van de AVVE, via welke website een Bod via internet kan worden
uitgebracht;

2.

NIIV:
Stichting Notarieel Instituut Internetveilen, statutair gevestigd in de gemeente
Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, betrokken bij
Openbareverkoop.nl;

3.

Handleiding:
de "handleiding online bieden" op Openbareverkoop.nl;

4.

Registratienotaris:
een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het
geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in
ontvangst neemt en controleert ter vaststelling van (i) diens identiteit, (ii) het
opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de
registratieverklaring;

5.

Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een
natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer
via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van
diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer;

6.

Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig
voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het
Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl;

7.

Internetborg:
een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de
Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt 1% (een procent) van de
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biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro
(EUR 5.000,-) per registergoed, en geldt als een door de Notaris te beoordelen

	
  

"gegoedheid" in de zin van artikel 14 van de AVVE.
Aanvulling voorwaarden:
1.

In aanvulling op de AVVE kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet
worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een Bod via
internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door
NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de
Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.

2.

Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste
Bieder is, kan de Internetborg ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de
ingevolge artikel 12 AVVE na de Veiling te betalen Waarborgsom, indien dit bedrag
op de derdengeldenrekening van de Notaris is gestort, waarbij de Deelnemer
ermee instemt dat de Notaris (dit deel van) de Waarborgsom pas vrijgeeft indien
de Deelnemer al zijn verplichtingen uit de Veilingvoorwaarden is nagekomen.

3.

In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet,
ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of
het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere
gevallen van discussie beslist de Notaris, zonder tot enige toelichting of
argumentatie ter zake verplicht te zijn.

4.

Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar
hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige
toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de
snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze
verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.

5.

Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en
de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet
biedingen kunnen worden uitgebracht.

6.

In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de Afmijning door de Deelnemer
elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord "bied".

7.

Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag
wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.

8.

Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod
via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke
rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.

9.

De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via
internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris
telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer
dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. In alle gevallen,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot het geval de Deelnemer gedurende het
verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch
bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch
overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de
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Notaris, is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te

	
  

erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft
uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd via en acte de command zoals
omschreven in de Veilingvoorwaarden te verklaren dat hij heeft geboden namens
een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning
heeft voldaan aan de volgende cumulatieve eisen:
-

naar het oordeel van de Notaris heeft Deelnemer genoegzaam aangetoond
volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of
personenvennootschap; en

-

de Koper (vertegenwoordigde) heeft een Waarborgsom gestort als bedoeld in
deze Veilingvoorwaarden.

Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing
(acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden
is uitgesloten.
11. De in lid 10 van dit artikel bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of
personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de
verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door
hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de
Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de
koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan
hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de
Notariële verklaring van betaling te blijken.
12. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV
omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door
hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid
10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers ("gevolmachtigde") die ten
tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris
(zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het
proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a.

te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en

b.

in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n)
waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.

De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van
Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig
acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn
verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder
een Bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden voor door de Notaris te
beoordelen gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door
deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde
rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde
Waarborgsom of een gedeelte daarvan.
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14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de
Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt

	
  

(onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE) de Internetborg door de Notaris
geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel
van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling noodzaakt, dan kan, in aanvulling op
artikel 3 lid 2 van de AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het
woord "mijn" ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende
de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de
Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het
moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als
Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was,
onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 van de AVVE laatste zin.
D.

Begrippen
Op de Veilingvoorwaarden zijn de begrippen zoals deze zijn vastgesteld bij de AVVE van
toepassing, tenzij daarvan in deze bijzondere veilingvoorwaarden is afgeweken.
De volgende begrippen prevaleren boven de begrippen in de AVVE, alsmede voor zover
relevant de AVVI en dienen derhalve in de Veilingvoorwaarden als volgt te worden
begrepen:
a.

Akte de command
de notariële akte waarbij de bieder zijn vertegenwoordigde als bedoeld in artikel 5
lid 2 AVVE casu quo zijn volmachtgever(s) noemt, daaronder eveneens begrepen
contracts- en schuldoverneming als bedoeld in artikelen 155 tot en met 159 van
afdeling 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;

b.

Gunning
de - al dan niet voorwaardelijke - mededeling van Verkoper aan de Notaris dat
Verkoper het Bod heeft aanvaard waardoor de koopovereenkomst tussen Verkoper
qualitate qua en Koper - al dan niet onder voorwaarden - tot stand komt;

c.

Website
de in deze bijzondere veilingvoorwaarden genoemde website of websites waarop
de Veiling wordt aangekondigd en via welke site biedingen kunnen worden
gedaan.

E.

Verloop van de veiling
1.

Het hoogste bod is gelijk aan het Afmijnbedrag, mits het Afmijnbedrag hoger is
dan de inzetsom.
Het Afmijnbedrag bij een Zaalveiling of een Zaal/Internetveiling is het bedrag dat
ten tijde van het roepen van het woord "MIJN" volledig is uitgesproken.
Wordt niet afgemijnd, dan geldt de Inzetsom als hoogste Bod.

2.

Artikel 3 lid 5 AVVE is niet van toepassing, met dien verstande dat de Notaris mag
bepalen dat hij de slotzin van artikel 3 lid 5 AVVE vrijwillig toepast. Indien
meerdere Bieders in de tweede fase van de Veiling, de afslag, tegelijk het hoogste
Bod uitbrengen, wordt terstond opnieuw bij opbod vanaf dit hoogste Bod
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opgeboden. Aan deze bieding bij opbod kunnen ook anderen dan de Bieders die
het hoogste Bod hebben uitgebracht deelnemen. De Notaris zal daarbij aangeven

	
  

met welke minimumbedragen het opbieden plaats zal vinden boven dit hoogste
Bod. Het verdient de voorkeur dat de Notaris het opbieden laat plaatsvinden met
lage minimumbedragen van maximaal vijfhonderd euro (€ 500,00), indien het
hoogste Bod lager is dan vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00). Indien alsdan
geen hoger Bod zou worden uitgebracht, zijn de eerdere afmijners hoofdelijk voor
een gelijk deel de gezamenlijke Bieders en kan de Verkoper nog bepalen aan wie
het gegund wordt.
3.

Artikel 8 lid 2 tot en met 5 AVVE zijn niet van toepassing en worden vervangen
door de bepalingen opgenomen in deze bijzondere veilingvoorwaarden. Aan artikel
8 lid 8 tot en met lid 12 AVVE wordt slechts voldaan voor zover de wet of de
rechter daartoe noopt. In beginsel wordt te allen tijde voortgegaan met de
executoriale verkoop.

4.

Artikel 8 lid 13 wordt uitgesloten. Indien Verkoper dat wenst, kan Verkoper
voorwaarden aan de gunning verbinden, mits deze uiterlijk direct voorafgaande
aan de Veiling zijn medegedeeld door of namens de Notaris. Verkoper zal hiervan
met name gebruik maken, indien de beschikking inzake het huurbeding niet
voorafgaande aan de Veiling bekend is. Verkoper heeft voorts het recht om niet te
gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te beraden. Verkoper maakt, tenzij
hij blijkens het proces-verbaal van de veiling bij inzet en afslag direct tot
(voorwaardelijke) Gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad. Indien
Verkoper vervolgens wil constateren dat er al dan niet voorwaardelijk gegund is
(dit is een mededeling van de Verkoper aan de Notaris dat er gegund is), zal hij
daarvan doen blijken uit een op te maken akte van gunning, tenzij deze Gunning
reeds in het proces-verbaal van de veiling bij inzet en afslag is geconstateerd. De
termijn van beraad eindigt per het moment dat Verkoper zich al dan niet
voorwaardelijk omtrent de gunning heeft uitgesproken.
Verkoper zal - voor zover zij dat wenst - gunnen onder de ontbindende voorwaarde
- welke alleen in vervulling gaat indien en zodra Verkoper daar een beroep op doet
- dat Koper niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde
van de Veilingvoorwaarden. Ten aanzien van genoemde ontbindende voorwaarde
heeft Verkoper op ieder moment het recht om alsnog - tot onvoorwaardelijke
Gunning over te gaan.

5.

Nadat het hoogste Bod bekend is geworden, dient Verkoper te verklaren of hij - al
dan niet voorwaardelijk - gunt en aan wie, of hij gebruik maakt van het recht van
beraad of dat hij niet gunt. Deze verklaring dient opgenomen te worden in het
proces-verbaal van inzet en/of afslag.

6.

Verkoper kan gunnen aan de hoogste bieder of aan de inzetter.

7.

Van de onvoorwaardelijke Gunning dient te blijken uit een notariële akte, waarin
wordt vermeld wanneer de Gunning onvoorwaardelijk heeft plaatsgevonden en uit
welke akte moet blijken aan welke Bieder is gegund.

8.
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zolang de voorzieningenrechter geen goedkeurende beschikking heeft afgegeven,
steeds en zonder opgave van redenen door Verkoper worden ingetrokken of

	
  

afgelast. Het is daarbij niet van belang welke belanghebbende de
koopovereenkomst heeft ingediend.
9.

De belangen van de Verkoper en/of de debiteur om het Registergoed te kunnen
behouden en/of een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst te verkrijgen prevaleren
te allen tijde boven de belangen van de Koper om het Registergoed voor het door
hem uitgebrachte Bod te verkrijgen. Een en ander brengt met zich mee dat indien
zich incidenten voordoen die tot gevolg hebben dat de opbrengst aanzienlijk dreigt
te worden aangetast, Verkoper de veiling moet kunnen afgelasten. Dit geldt met
name ook voor de gevallen waarin het risico op calamiteiten of incidenten zich
heeft verwezenlijkt, zoals maar niet beperkt tot schade aan het Registergoed door
brand, molest, strippen van het Registergoed of als gevolg van
bewoners/gebruikers die niet te ontruimen zijn, dan wel soortgelijke incidenten die
niet afdoende zijn verzekerd, terwijl de risico's voor deze incidenten niet voor
rekening van de Koper zijn of kunnen worden gebracht.
Zodra de verkoopopbrengst zwaarder dreigt te worden aangetast wanneer de
Veiling wordt voortgezet, heeft Verkoper het recht om de Veiling in te trekken en
tot herveiling over te gaan. Alsdan kan de Verkoper de Koper in de gelegenheid
stellen om de executoriale verkoop toch af te wikkelen onder nader door de
Verkoper vast te stellen condities en op zodanige wijze dat de verkoopopbrengst
daardoor niet (ten volle) wordt getroffen.

10. Iedere Bieder heeft de mogelijkheid om - in aanvulling op de AVVE - op grond van
contracts- en schuldoverneming als bedoeld in afdeling 3 van Boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek (de artikelen 155 tot en met 159) te verklaren dat een
vertegenwoordigde de rechten en de verplichtingen van de Bieder uit hoofde van
de executoriale verkoop zal overnemen. Artikel 5 AVVE is alsdan van
overeenkomstige toepassing.
11. In afwijking van artikel 18 AVVE gaat het risico bij de Onderhandse verkoop over
op het moment dat de koopovereenkomst door de rechter is goedgekeurd. De
Koper is verplicht vanaf het moment dat hij het risico draagt ervoor te zorgen dat
de tot het Registergoed behorende opstallen bij een solide
verzekeringsmaatschappij op de in Nederland bij
schadeverzekeringsmaatschappijen gebruikelijke voorwaarden voor
herbouwwaarde verzekerd zijn.
12. Voor zover een voor bewoning bestemd Registergoed niet voor risico is van de
Koper als bedoeld in artikel 525 lid 4 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, komt - zo nodig in afwijking van de AVVE doch in
overeenstemming met de wet en de parlementaire geschiedenis - het Registergoed
voor risico van de geëxecuteerde casu quo de debiteur, tenzij het beheerbeding is
ingeroepen. Het beding dat het risico voor het voor bewoning bestemde
Registergoed voor alsdan voor risico voor de geëxecuteerde casu quo de debiteur
komt, is naar oordeel van de Bieder/Koper en de Verkoper een kernbeding als
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bedoeld in artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek, zonder welke bepaling de

	
  

Gunning niet tot stand zou zijn gekomen.
Nu de geëxecuteerde naar alle waarschijnlijkheid geen verhaal zal bieden en/of
mogelijk niet (afdoende) verzekerd is, wordt Koper aangeraden om het
Registergoed na de Veiling casu quo na de goedkeuring door de
voorzieningenrechter bij de Onderhandse verkoop al in voorlopige dekking te
nemen.
13. Eventuele uitkeringen onder een polis van geëxecuteerde strekken, als de schade
zich heeft voorgedaan vóór de inzet (in geval van Onderhandse verkoop vóór de
goedkeuring van de koopovereenkomst door de rechter) ten gunste van Verkoper
en de belanghebbenden. Indien de schade zich na de Inzet of de goedkeuring van
de koopovereenkomst door de rechter voordoet, komt de uitkering van de polis in
mindering op de Inzetsom of de koopprijs bij de Onderhandse verkoop. Een
uitkering daarboven komt alsnog toe aan de belanghebbenden op de wijze als is
voorzien bij de rangregeling van artikel 3:270 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek
casu quo artikel 551 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bij beslagveiling. De
bijkomende kosten die ten laste van de Koper komen, zijn te allen tijde
verschuldigd door de Koper en dienen door de Koper te worden voldaan aan de
Notaris.
14. Na ontvangst van de Koopprijs kan Verkoper - mits ter zake te goeder trouw en bij
ontvangst van de Koopprijs niet anders geïnformeerd door Koper - ervan uitgaan
dat Koper op het moment van de betaling niet bekend was met gebreken die voor
rekening en risico van Verkoper komen en dat Koper reeds voor de betaling heeft
voldaan aan zijn onderzoekplicht als bedoeld in artikel 15 AVVE en de aanvullingen
daarop in deze bijzondere voorwaarden, zodat alle daarmee geconstateerde
gebreken voor rekening en risico van Koper komen.
15. In afwijking van artikel 21 lid 1 AVVE is Verkoper te allen tijde bevoegd om de
koopovereenkomst in de in artikel 21 lid 1 AVVE genoemde gevallen te ontbinden.
16. Indien het tot bewoning bestemde Registergoed voor het tijdstip van risicoovergang wordt beschadigd, dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat, en in
ieder geval nadat Koper aannemelijk heeft kunnen maken dat de schade voor
rekening en risico van Verkoper komt, zal Verkoper besluiten niet te gunnen,
tenzij Koper overeenkomstig artikel 21 lid 3 tot en met 5 AVVE uitvoering van de
koopovereenkomst verlangt, of tenzij Verkoper besluit de schade - eventueel na
bezichtiging (zo nodig) op grond van artikel 3:267a lid 3 BW en/of een
openstellingsmandaat - ten laste van eventuele aan Verkoper en/of geëxecuteerde
toekomende verzekeringspenningen ter zake, dan wel ten laste van de
verkoopopbrengst te zullen herstellen nadat levering heeft plaatsgevonden, waarbij
Koper aan alle verplichtingen uit hoofde van de Veilingvoorwaarden heeft
voldaan. Met name ook artikel 11 lid 2 AVVE blijft hier uitdrukkelijk van toepassing.
Vindt herstel niet ten genoegen van Koper plaats, dan dient Koper - op verzoek
van Verkoper - mee te werken aan een overdracht aan een door Verkoper aan te
wijzen partij (al dan niet gelieerd aan de Verkoper) voor een prijs gelijk aan de
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Koopprijs te vermeerderen met de door Koper daadwerkelijk betaalde

	
  

veilingkosten.
F.

Waarborgsom en niet tijdige voldoening verplichtingen
1.

In aanvulling op het in artikel 10, leden 1 a en 1 b AVVE bepaalde en in afwijking
van het in artikel 12 AVVE bepaalde dient de Waarborgsom (waarin de kosten als
bedoeld onder artikel 10 lid 1 sub a AVVE worden geacht te zijn begrepen), een en
ander tot een totaal van tien procent (10 %) van de Koopprijs met een minimum
van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te worden voldaan uiterlijk op de derde werkdag
volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als Verkoper
(voorwaardelijk) mocht hebben gegund, dan wel zoveel eerder als de Notaris zulks
bepaalt, zodat de Notaris ook tijdens de veiling een directe aanbetaling kan
vorderen, alvorens de Notaris tot acceptatie van een bod zal overgaan. De
verplichting tot het storten van de Waarborgsom is te allen tijde onvoorwaardelijk,
ongeacht of de Verkoper voorwaardelijk heeft gegund.

2.

De koopovereenkomst naar aanleiding van een Onderhandse verkoop zal pas
worden ingediend om ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de
voorzieningenrechter, nadat de Waarborgsom als bedoeld in artikel 27 lid 5 AVVE
is ontvangen, tenzij de Verkoper expliciet en schriftelijk anders besluit. De
Verkoper zal alsdan de Notaris schriftelijk informeren dat de Waarborgsom voor
indiening achterwege kan blijven.

3.

Indien er een Bod wordt gedaan conform artikel 27 lid 1 AVVE, dan vindt artikel 26
lid 2 AVVE geen toepassing, indien Verkoper bedoeld Bod heeft geaccepteerd en
Koper vervolgens niet meewerkt aan het tekenen van de koopovereenkomst
terzake van de Onderhandse verkoop, waardoor de fatale termijn voor het
indienen van de koopovereenkomst bij de rechtbank als bedoeld in artikel 3:268 lid
2 van het Burgerlijk Wetboek niet kan worden gehaald. Alsdan is de Bieder direct
in verzuim.

4.

De verplichting tot het storten van de Waarborgsom is te allen tijde
onvoorwaardelijk. Indien de Waarborgsom niet tijdig is gestort of gesteld en/of
niet tijdig aan andere verplichtingen uit hoofde van de Veilingvoorwaarden wordt
voldaan, kan Verkoper naar keuze:
i.

vanaf het moment van ingebreke zijn (zonder dat enige ingebrekestelling
vereist is) een rente van acht procent (8%) per jaar over het uitgebrachte Bod
tot aan de betaaldatum van de Koopprijs aan de Koper in rekening brengen;
en/of

ii.

overgaan tot herveiling op kosten van de Koper op de wijze als is
overeengekomen in artikel 26 lid 4 AVVE.

G.

Belasting
Voor zover Verkoper bekend, is terzake van de levering geen omzetbelasting, wel
overdrachtsbelasting verschuldigd.
Voor zover de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting wordt verminderd door
toepassing van artikel 13 Wet op Belastingen Rechtsverkeer zal Koper aan Verkoper
uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting
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verschuldigd zou zijn zonder vermindering van de heffingsgrondslag en anderzijds het
werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. Het genoemde verschil wordt

	
  

tussen Verkoper en Koper verrekend tezamen met de betaling van de koopsom en de
veilingkosten.
Alle verschuldigde overdrachtsbelasting en omzetbelasting ter zake van de verkrijging
van het Registergoed is voor rekening van Koper.
Aan overdrachtsbelasting casu quo omzetbelasting is verschuldigd het bedrag dat door
de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet
op Belastingen van Rechtsverkeer casu quo de Wet op de Omzetbelasting 1968, of de
wetten die daarvoor in de plaats komen.
H.

Veilingkosten/achterstallige lasten
Voor rekening van Koper komen alle kosten - voor zover de wet dit toestaat waaronder begrepen het notarieel honorarium, de kadasterkosten voor inschrijving en
de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele kosten om tot ontruiming te
geraken waaronder begrepen (de betekening van) een eventueel vonnis tot ontruiming
tegen de eigenaar/hypotheekgever en de zijnen en tegen eventuele huurders en/of
gebruikers en de eventuele kosten voor het aanbrengen van nieuwe sloten, al welke
kosten vermeerderd worden met daarover verschuldigde omzetbelasting ad
éénentwintig procent (21%).
Artikel 9 lid 3 AVVE wordt hierbij uitgesloten.
De inzetpremie komt voor rekening van Verkoper.
Indien de inzetter omzetbelasting verschuldigd is over de inzetpremie, is deze in de
inzetpremie begrepen en dient de Inzetter onverwijld uit eigen beweging aan de Notaris
een factuur uit te reiken. Er zal geen rente worden vergoed over de inzetpremie.
Voor rekening van Koper komen (ingevolge de wet) de op de schuldenaar dan wel
onderzetter als rechthebbende tot een appartementsrecht rustende verplichtingen tot
het voldoen van de bijdragen in de eigenaarslasten die over het (op de datum waarop
zowel de Notariële verklaring van betaling is getekend alsook is ingeschreven in de
openbare registers) lopende boekjaar der Vereniging van Eigenaren (hoofdsplitsing)
(''Vereniging van Eigenaars Markiezenhof te 's-Hertogenbosch'', statutair gevestigd te
's-Hertogenbosch) alsmede Vereniging van Eigenaren (ondersplitsing) ("Vereniging van

Eigenaars ondersplitsing Markiezenhof (gebouw Boulevard) te 's-Hertogenbosch",
statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch) en het daaraan voorafgaande boekjaar eerst
opeisbaar zijn geworden en wel conform het breukdeel dat in de splitsingsakte is
bepaald voor deze eigenaarslasten als zodanig. De Koper wordt ingevolge artikel 5:112
Burgerlijk Wetboek door de wet van rechtswege alleen hoofdelijk medeschuldenaar
voor de als rechthebbende tot een appartementsrecht op de Schuldenaar casu quo
onderzetter qualitate qua rustende verplichtingen die ingevolge de wet of de
reglementen voor rekening van de gezamenlijke rechthebbenden tot de
appartementsrechten komen.
I.

Betaling Koopprijs en veilingkosten
In afwijking van artikel 10 lid 1 sub c AVVE dient de Koopprijs te worden voldaan
uiterlijk vier (4) weken na de veiling.
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De Koopprijs tezamen met alle kosten van de veiling die voor rekening van Koper
komen, moeten derhalve worden betaald vóór of op veertien oktober tweeduizend

	
  

twintig, voor des middags twaalf uur, ten kantore van de Notaris die de Veiling heeft
gehouden, in goed gangbaar geld, welke betaling en onderberustingstelling van gelden
tevens inhoudt machtiging aan de Notaris die de veiling heeft gehouden, het aldus
ontvangene uit te keren aan wie zulks behoort.
Indien Verkoper daartoe zijn medewerking verleent, kan gehele of gedeeltelijke betaling
van de Koopprijs op een later tijdstip dan hierna vermeld plaatshebben, zodat de
Notariële verklaring van betaling op een later tijdstip wordt getekend. Elk risico
verbonden aan zodanig door de Verkoper verleend uitstel komt voor rekening van
Koper, hoe onvoorzien dit risico ook moge zijn.
Ingeval wel een of meer andere hypotheken (die niet ten behoeve van Verkoper op het
Registergoed rusten) en/of beslagen op het Registergoed of op de Koopprijs zijn
gelegd, kan de uitbetaling van hetgeen aan Verkoper toekomt uit de netto-opbrengst
meestal eerst plaatsvinden nadat door de Notaris een verklaring is overlegd als bedoeld
in artikel 3:270 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek én de Notaris deze verklaring heeft
laten voorzien van de in dat wetsartikel bedoelde aantekening door de
voorzieningenrechter dat uitbetaling aan Verkoper kan plaatsvinden van hetgeen
Verkoper toekomt onder de eerste in rang en alle in rang aansluitende door het
Registergoed gezekerde vorderingen. Betaling van de Koopprijs en kosten mag daarom
niet geschieden voordat:
-

hetzij blijkt dat deze verklaring in casu niet nodig is om aan Verkoper de nettoopbrengst uit te betalen;

-

hetzij de Notaris de goedgekeurde verklaring heeft ontvangen van de
voorzieningenrechter;

-

hetzij vast komt te staan dat de voorzieningenrechter geen verklaring terzake zal
afgeven.

Wordt wel eerder betaald, dan zal de Notaris niet gehouden zijn om over te gaan tot
het ondertekenen van de Notariële verklaring van betaling en/of tot het inschrijven van
de Notariële verklaring van betaling.
Objectinformatie
J.

In gebruik zijn van de onroerende zaak/huur.
Bewoning en gebruik. Eigenaar
1.

De eigenaar/schuldenaar en/of degene die zich op het moment van de inschrijving
van de akte van betaling zonder recht of titel in het Registergoed bevindt en als
zodanig niet bekend was aan de Koper is voorzover het Registergoed (nog) bij
hem in gebruik is, danwel blijkens de akte van geldlening met hypotheekstelling op
grond waarvan de Veiling plaatsvindt tot zijn gebruik bestemd is geweest, conform
het bepaalde in de voormelde akte van geldlening met hypotheekstelling casu quo
de Algemene Voorwaarden, als vermeld in de akte van geldlening met
hypotheekstelling van de Verkoper gehouden het Registergoed op de dag van
aanvaarding te hebben ontruimd, zullende bij niet voldoening daaraan de Koper
die ontruiming voor zijn (Kopers) rekening en voor zijn risico kunnen
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bewerkstelligen, op vertoon van de grosse van de akten van veiling zonder

	
  

tussenkomst van de rechter.
2.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede
op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en).
De akte van geldlening met hypotheekstelling op grond waarvan de executoriale
verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 van het
Burgerlijk Wetboek. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening
en risico van de Koper. De uitoefening van de in artikel 3:264 BW vermelde
bevoegdheid wordt aan de Koper overgelaten.
Voorzover er sprake mocht zijn van een - na de datum van het passeren van de
akte van geldlening met hypotheekstelling op grond waarvan de executoriale
verkoop plaatsvindt - door de schuldenaar zonder toestemming van de Verkoper
gesloten overeenkomst en van verhuur en huur of enige andere overeenkomst tot
ingebruikgeving en ingebruikneming, danwel elk ander recht krachtens hetwelk het
Registergoed in gebruik zal blijken en te zijn afgestaan casu quo genomen, danwel
blijkt dat aan derden het recht op huur- of pachtpenningen is vervreemd of
verpand, danwel blijkt dat huurpenningen of pachtpenningen vooruitbetaald zijn,
beroept de Verkoper zich op de nietigheid ten opzichte van hem van zodanige
verhuur en huur, eventuele vooruitbetaling, vervreemding en/of verpanding van
huur- en pachtpenningen, ingebruikgeving en ingebruikneming danwel elk ander
recht krachtens hetwelk het Registergoed in gebruik zal blijken te zijn afgestaan,
casu quo genomen.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het
aan de Koper om op zijn kosten en voor zijn risico ontruiming van het
Registergoed te bewerkstelligen.
De Verkoper staat niet in voor Kopers bevoegdheid tot ontruiming van het
Registergoed.
Indien de Koper het Registergoed geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder
gestanddoening van lopende huur- en huurkoopovereenkomsten staat de Verkoper
er niet voor in dat niet is of zal worden beschikt over de bij de feitelijke levering
nog niet verschenen betalingstermijnen.
Indien de Koper het Registergoed geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder
gestanddoening van lopende huur- en huurkoopovereenkomsten staat de Verkoper
er niet voor in dat vanaf het tot stand komen van de koop bestaande huur- of
huurkoopovereenkomsten niet worden gewijzigd, het Registergoed niet geheel of
gedeeltelijk wordt verhuurd, in huurkoop wordt gegeven of op enigerlei andere
wijze in gebruik wordt afgestaan.
Er vindt geen verrekening plaats van eventuele verschuldigde huren, servicekosten
en/of waarborgsommen.

3.

De Verkoper heeft voorts een onderzoek ingesteld naar de van toepassing zijnde
publiekrechtelijke beperkingen, alsmede de overige bijzonderheden, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot de relevante informatie van de vereniging van
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eigenaren, voorzover van toepassing. De resultaten van deze onderzoeken worden
zo spoedig mogelijk op de website gepubliceerd.

	
  

In de kadastrale registratie staan de volgende publiekrechtelijk beperkingen
vermeld:

" Publiekrechtelijke beperking Landelijke Voorziening
Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014
Betrokken gemeente 's-Hertogenbosch
Afkomstig uit stuk BPR0001433
Ingeschreven op 06-12-2017"
De Koper op de veiling wordt er bij deze expliciet op gewezen dat de kosten en
eventueel te betalen bedragen inzake de aanschrijving en/of de dwangsom, welke
dan ook en hoe ook genaamd, nimmer geacht worden in het bod te zijn begrepen.
De aanschrijving, de verbeurde dwangsom en alle eventuele gevolgen daarvan
alsmede alle kosten en eventueel te betalen bedragen inzake de aanschrijving,
welke dan ook en hoe ook genaamd, komen geheel voor rekening en risico van de
Koper, inclusief het al dan niet bestrijden van de aanschrijving, dwangsom en/of
verdere afstemming met de gemeente. Verkoper zorgt niet voor doorhaling van de
aanschrijving of betalingen onder de aanschrijving en/of de dwangsom. De
executoriale veiling brengt geen zuivering van of wijziging in de aanschrijving en/of
de dwangsom waardoor de aanschrijving en/of de dwangsom niet tenietgaat bij
levering van voormeld registergoed aan de koper op de veiling. De Koper
aanvaardt dit uitdrukkelijk.
K.

Aan het Registergoed verbonden rechten en plichten
Van Koper wordt verwacht dat hijzelf onderzoek instelt op alle in artikel 15 AVVE
genoemde punten, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten
heeft hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud
of enige aanspraak jegens Verkoper of de Notaris. Koper is zich in dat kader bewust dat
een veilingkoop grote risico's met zich meebrengt ten aanzien van de conformiteit en
Koper aanvaardt de risico's onvoorwaardelijk, zeker voor wat betreft, maar niet beperkt
tot risico's voortvloeiend uit ouderdom en/of achterstallig onderhoud van het
Registergoed. Koper aanvaardt alle op het Registergoed rustende bijzondere lasten en
beperkingen, tenzij deze niet aan de Koper hoeven te worden opgelegd op grond van
artikel 517 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, waaronder begrepen
doch niet beperkt tot erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen,
welke al dan niet vermeld zouden zijn in deze bijzondere veilingvoorwaarden en
(achteraf) wel blijken te bestaan. Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat Verkoper en
de Notaris zich bij hun onderzoek naar deze lasten en beperkingen beperken tot
hetgeen voortkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere
bronnen van het Registergoed weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.
Bij deze wordt verwezen naar het bepaalde voorkomende in de hierna te noemen akte,
voor zover ze goederenrechtelijke werking hebben en zodoende van rechtswege
overgaan op de Koper en/of diens rechtsopvolgers. Voor zover genoemde bepalingen
geen goederenrechtelijke werking hebben, zullen deze van rechtswege vervallen als
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verbintenisrechtelijke verplichting door de rechtsgevolgen die de wet aan louter de

	
  

executieveiling verbindt, ten gevolge waarvan ze alsdan geen werking meer hebben
jegens de Koper of de rechtsopvolgers daarvan, tenzij de Koper besluit deze
verplichtingen uit eigen beweging en al dan niet stilzwijgend te aanvaarden. Verwezen
wordt naar:
1)

het bepaalde voorkomende in de akte van levering op vier augustus tweeduizend
zes verleden voor mr. E.J. Houx, destijds notaris te 's-Hertogenbosch, van welke
akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en
de Openbare Registers op zeven augustus tweeduizend zes in register Hypotheken
4, deel 50413, nummer 13, voor zover relevant woordelijk luidend als volgt:

a.

b.

" Lidmaatschap coöperatieve vereniging
Artikel 8
De koper is met ingang van vandaag tevens kwalitatief lid van de in de akte
van splitsing voormelden bij akte van dertig mei tweeduizend opgericht
coöperatieve vereniging conform artikel 112 lid 3 boek 5 van het Burgerlijk
wetboek, COÖPERATIE WIJKBELANGEN PALEISKWARTIER U.A. Deze
coöperatie is gevestigd te 's-Hertogenbosch en heeft als doel de bevordering
van de totstandkoming en de instandhouding van een kwalitatief hoofwaardig
Paleiskwartier.
Voor de statuten van de coöperatie wordt verwezen naar voormelde akte van
oprichting, waarin onder andere is opgenomen, woordelijk luidende: ''voor het
geval en lidmaatschap aan meer dan een persoon tezamen in onverdeeldheid
toekomt, is ieder van die personen hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit
lidmaatschap jegens de coöperatie voortvloeiende verplichtingen en dienen
die personen zich hoofdelijk jegens de coöperatie te verbinden tot nakoming
van alle door die personen in het kader van het lidmaatschap met de
coöperatie aan te gane verbintenissen. Die personen kunnen voorts hun uit
dat lidmaatschap voortvloeiende rechten om een algemene vergadering bij te
wonen en daarin stem(men) uit te brengen slechts uitoefenen door een door
hen schriftelijk al dan niet uit hun midden ten genoegen van het bestuur
aangewezen lasthebber en gevolgmachtigde. indien de stemrechten
verbonden aan de lidmaatschap van (onder) appartementseigenaren op grond
van het bepaalde in artikel 5 lid 1 sub d toekomen aan het bestuur van de
betreffende vereniging van eigenaars zullen deze stemmen worden
uitgebracht door de voorzitter van het betreffende bestuur danwel door een
ander lid van het bestuur blijkens een daartoe strekkende volmacht van de
betreffende voorzitters.''
Enzovoorts

''Bestaande erfdienstbaarheden/bijzondere lasten en beperkingen
Artikel 10
Voor het bestaan van erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen
met betrekking tot het verkochte wordt te dezen verwezen naar:
A.
een akte van levering op vijftien juli tweeduizendvier verleden voor
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Mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten
kantore van de Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers
te Eindhoven op zestien juli tweeduizendvier in deel 40213
nummer 112, waarin woordelijk staat vermeld:
"4. Gemeenschappelijke ingang stallingsruimte complex E2
(prinsenhof) en E1
Ten laste van de kadastrale percelen gemeente 's-Hertogenbosch
sectie F nummers 2579 en 2580 alsmede het recht van opstal op het
kadastrale perceel gemeente 's-Hertogenbosch sectie F nummer
2578 (toekomstig appartementencomplex prinsenhof (E2)), als
dienend erf en ten behoeven van het kadastrale perceel gemeente
's-Hertogenbosch sectie F nummer 2577 (toekomstig
appartementencomplex E1), als heersend erf, wordt hierbij
gevestigd de erfdienstbaarheid van uitweg. De erfdienstbaarheid
houdt in dat de eigenaar(s) en gebruiker(s) van het dienend erf
moeten gedogen, dat de op- en afrit tot de stallingsruimte en de
toegangsinstallatie(s) worden gebruikt voor de ontsluiting van de te
realiseren stallingsruimte voor het appartementencomplex E1. Als
tegenprestatie voor het voormelde gebruik dienen de eigenaren van
het heersend erf bij te dragen in de kosten van de op- en afritten tot
de stalingsruimte en de toegangsinstallatie(s) (zowel de exploitatie-,
de onderhouds- als de vervangings- en reserveringskosten). De
voormelde koste zullen naar rato worden gedragen door alle
gerechtigde tot de appartementsrechten bestemd als stallingsplaats,
waarbij het totaal aantal stallingsplaatsen in de stallingsruimte E1 en
de stallingsruimte E2 de noemer is en het totaal aantal
stallingsplaatsen in de stallingsruimte E1 respectievelijk de
stallingsruimte E2 de teller is.
5. Handhaving bestaande toestand stallingsruimten
Ten behoeve en ten laste van de kadastrale perceel gemeente 'sHertogenbosch sectie F nummer 2579 en 2580 alsmede ten behoeve
en ten laste van zowel na te noemen perceel met het recht van
opstal als het recht van opstal zelf, kadastrale perceel gemeente 'sHertogenbosch sectie F nummer 2578 (toekomstig
appartementencomplex E2), en ten behoeve en ten laste van een
gedeelte van het aangrenzende perceel, kadastraal bekend
gemeente 's-Hertogenbosch sectie F nummer 2577 (stallingsruimte
ten behoeve van toekomstig appartementencomplex E1) worden
hierbij over en weer gevestigd de erfdienstbaarheden waardoor de
toestand waarin die kavel zich thans alsook na voltooiing van de
voorgenomen bebouwing ten opzichte van elkaar (zullen bevinden,
blijft gehandhaafd, speciaal wat betreft de aanwezigheid van
ondergrondse bovengrondse leidingen alsmede kabels en/of andere
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aansluitingen, de afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën
door rioleringswerken of anderszins, eventuele inbalking, inankering
en overbouw, toevoer van licht en lucht.'' Met het hiervoor in de
aangehaalde tekst genoemde toekomstige appartementencomplex
E1 wordt het in de onderhavige akte te splitsen complex
Markiezenhof te 's-Hertogenbosch bedoeld.
een akte van levering op vierentwintig maart tweeduizendzes (2403-2006) verleden voor Mr. J.H. Oomen, notaris te 'sHertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het
kadaster en de Openbare Register te Eindhoven op zevenentwintig
maart tweeduizend zes (24-03-2006) in deel
40505 nummer 162, waarin woordelijk staat vermeld:
''Te vestigen erfdienstbaarheden
Vervolgens vestigen, aanvaarden en nemen partijen hierbij aan,
conform hetgeen zij met elkander zijn overeengekomen, onder de
opschortende voorwaarden dat het betreffende dienende erf
juridisch wordt overgedragen aan een derde, die volgende
erfdienstbaarheden:
1. Boombeplanting
Ten laste van de kadastrale percelen gemeente 's-Hertogenbosch
sectie F nummer =s 2643 en 2646
(toekomstig appartementencomplex Markiezenhof), als dienend erf
en ten behoeve van de aangrenzende (toekomstige) gemeentelijke
wegen, kadastraal bekend gemeente 's-Hertogenbosch sectie F
nummer 2624 (zijnde de Onderwijsboulevard en statenlaan), als
heersend erf wordt hierbij gevestigd de erfdienstbaarheid van
boombeplanting.
De erfdienstbaarheid houdt in:
a. dat de eigenaar van het dienend erf moet dulden, dat op het
heersend erf bomen worden geplant en in stand gehouden op
een afstand van minder dan twee meter uit erfgrens tussen het
verkochte en het heersend erf.
b. dat de eigenaar van het dienend erf moet dulden dat de takken
van de bomen uitsteken boven het dienend erf en de wortels
van de bomen doorgroeien in het dienend erf.
2. parkeerplaats
Ten laste van de kadastrale percelen gemeente 's-Hertogenbosch
sectie F nummers 2643 en 2646 alsmede het recht van opstal op de
kadastrale percelen gemeente 's-Hertogenbosch sectie F nummers
2641, 2642, 2644 en 2647 (toekomstig appartementencomplex
Markiezenhof), als dienend erf en ten behoeve van de aangrenzende
gemeentelijke wegen, kadastraal bekend gemeente 'sHertogenbosch sectie F nummer 2624 (zijnde de onderwijsboulevard
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en statenlaan), als heersend erf, wordt hierbij gevestigd de
erfdienstbaarheid van parkeerplaats, dat de eigenaar en de gebruik
van dienend erf:
a. moeten gedogen, dat voor elk te realiseren woonappartement
tenminste één parkeerplaats op eigen erf (in de parkeerkleder)
moeten worden aangelegd en nimmers mag worden verwijderd
of aan zijn bestemming als particuliere parkeerplaats voor een
personenauto mag worden onttrokken;
b. zich moeten onthouden van al hetgeen het gebruik van dit
rechts kan belemmeren of schade, met name ook van het niet
doen uitvieren van werkzaamheden tot instandhouding van de
betreffende parkeerplaats van de eigenaar van het dienend erf.
3. Verplichting woondoeleinden
Ten laste van de kadastrale percelen gemeente 's-Hertogenbosch
sectie F nummers 2643 en 2646 alsmede het recht van opstal op het
kadastrale perceel gemeente 's-Hertogenbosch sectie F nummers
2641, 2642, 2644 en 2647 (toekomstig appartementencomplex
Markiezenhof), als dienend erf en ten behoeven van de
aangrenzende gemeentelijke wegen, kadastraal bekend gemeente
's-Hertogenbosch sectie f nummer 2624 (zijnde de
onderwijsboulevard en statenlaan), als heersend erf, wordt hierbij
gevestigd de erfdienstbaarheid tot verplicht gebruik voor
woondoeleinden. Deze erfdienstbaarheid houdt in dat eigenaar van
het dienend erf moet dulden dat hij het dienend erf slecht mag
gebruiken voor woondoeleinden. In geen geval mag dienend erf
worden gebruik voor doeleinden van (detail-)handel en -bedrijf, dan
wel als opslagruimte, behoudens voor wat betreft materialen welke
voor de bouw van de daarop te stichten opstallen nodig zijn.
Voormelde erfdienstbaarheid is expliciet niet van toepassing op de
appartementsrecht, welke in de akte van splitsing zijn bestemd tot
commerciële ruimte(n) casu quo de woon-/werkwoningen.
4. erfdienstbaarheid van voetpad
Ten laste van de kadastrale percelen gemeente 's-Hertogenbosch
sectie F nummers 2643 en 2646 (toekomstig appartementencomplex
Markiezenhof als dienend erf, en ten behoeve van de
aangrenzende gemeentelijke weg. Kadastraal bekend gemeente 'sHertogenbosch sectie F nummer 2624 (zijnde de
onderwijsboulevard), als heersend erf, wordt hierbij ter uitvoering
van het tussen partijen overeengekomene, verleend, gevestigd en
aangenomen de erfdienstbaarheid inhoudende dat de
onderdoorgang op het dienend erf, zal worden gebruikt als feitelijk
openbaar gebied. De kosten van inrichting, onderhoud, vervanging
en vernieuwing komen voor rekening van de eigenaar(s) van het
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dienend erf.''
naar voormelde akte van ondersplitsing met betrekking tot
appartementsrecht 1:
Vervolgens worden hierbij, onder de opschortende voorwaarde dat
het betreffende dienend erf juridisch overgedragen aan een derde
gevestigd:
Nooduitgangen
ten laste van de voormelde appartementsrechten met indices 21, 22,
37, 38, 53, 54, 62, 68, 69, 75, 79 en 80 (ieder) als dienend erf, en
ten behoeve van de overige appartementsrechten in het
onderhavige complex met index 1, als heersend erf, de
erfdienstbaarheid inhoudende dat de eigenaar van het dienend erf
moet dulden. dat de eigenaren van het heersend erf in geval van
nood via de privé-buitenruimte gelegen op het dienend erf kunnen
gaan van het appartementencomplex naar de openbare weg, zijnde
de onderwijsboulevard te 's-Hertogenbosch. De buitenruimten
mogen derhalve in geen geval worden afgesloten of zodanig worden
ingericht dat de uitgang bij een noodsituatie niet te gebruiken valt.''
Voor het bestaan van kwalitatieve verplichtingen wordt te dezen
verwezen naar voormelden akte van (hoofd-)splitsing op heden, verleden
voor mij, notaris waarin woordelijk staat vermeld:
Coöperatieve vereniging/kwalitatieve verplichtingen(en)
1. De gerechtigde(n) tot de voormelde appartementsrechten is/zijn verplicht
tegenover de voormelde Coöperatieve vereniging genaamd Coöperatie
Wijkbelangen Paleiskwartier U.A. om te dulden dat deze Coöperatie het
appartementencomplex en/of een gedeelte hiervan betreedt of doet
betreden en daarvan gebruik maakt of doet maken, om de daarin of
daarop voormelde werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van de te
leggen kabels en leidingen, met alles wat naar het oordeel van de
Coöperatie mede als ondersteuning en bescherming daarbij behoort, de
aan- en afvoer van materialen daaronder begrepen.
2. Partijen bij deze akte komen overeen dat bovenstaande verplichting ten
behoeve van de Coöperatie voor zoveel mogelijk een kwalitatieve
verbintenis is bedoeld in artikel 252 van boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek en dat deze verplichting derhalve zal overgaan op degenen die
het verkochte onder bijzondere titel zullen verkrijgen, en dat mede
gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende tot het
verkochte een recht tot gebruik van het voorwaarde dat het
betreffende dienend erf juridisch wordt overgedragen aan een derde, de
volgende erfdienstbaarheden:
3. Voor iedere overtreding van, niet-nakoming van of tekortkoming in de in
de voorgaande leden van dit artikel bedoelde verplichtingen, verbeurt de
koper (of zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel) aan de
C.
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Coöperatie een direkt opeisbare boete van tweeëntwintigduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 22.750,00), alsmede
tweehonderdzevenentwintig euro en vijftig eurocent (€ 227,50) voor elke
dag dat de niet-nakoming casu quo overtreding voortduurt.
Energielevering via Essent/Kwalitatieve verplichting(en)
a. Paleiskwartier heeft met de besloten vennootschap ESSENT Zuid N.V.
(hierna Essent), gevestigd te Waalre een overeenkomst gesloten voor de
levering van energie middels warmte- en koudeopslag (hierna ook te
noemen: WKI) voor een periode tot uiterlijk één juli tweeduizendtwintig
(1-7-2020)
b. 1. De gerechtigde(n) tot de voormelde appartementsrechten is/zijn
verplicht tegenover Essent om te dulden dat Essent het
kantoor/appartementencomplex en/of een gedeelte hiervan betreedt
of doet betreden en daarvan gebruik maakt of doet maken, om de
daarin of daarop voormelde werkzaamheden uit te voeren ten
behoeve van de te leggen leidingen met toebehoren, alsmede
grondwaterbronnen, de grondwaterleidingen, het koudwaterdistributienet en andere toebehoren van de WKI, alsmede
voormelde leidingen en bronnen te hebben, te onderhouden, te
houden, te repareren, te vervangen en te verwijderen, te
inspecteren, met alles wat naar het oordeel van Essent mede als
ondersteuning en bescherming daarbij behoort, de aan- en afvoer
van materialen daaronder begrepen.
2. De gerechtigde(n) tot de voormelde appartementsrechten is/zijn
verplicht tegenover Essent om te dulden dat Essent een aantal
bouwkundige ruimten in gebruik neemt voor de realisatie van
voormelde energie levering.
3. De gerechtigde(n) tot de voormelde appartementsrechten is/zijn
verplicht om voor een periode tot uiterlijk één juli
tweeduizendtwintig (1-7-2020), ingaande na de oplevering van het
appartementencomplex, hun energie te betrekken van Essent
middels warmte- en koudeopslag in de bodem op wijkniveau, onder
de voorwaarde dat deze levering concurrerend zal zijn en blijven,
gemeten ten opzichte van traditionele (zoals in tweeduizend (2000)
in 's-Hertogenbosch gebruikelijk is ) energie levering.
4. Partijen bij deze akte komen overeen dat bovenstaande
verplichtingen ten behoeve van Essent voor zoveel mogelijk een
kwalitatieve verbintenis is als bedoeld in artikel 252 van het
burgerlijk wetboek en dat deze verplichting derhalve zal overgaan op
degenen die het verkochte onder bijzondere titel zullen verkrijgen,
en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de
rechthebbende tot het verkochte een recht tot gebruik van het
verkochte zullen verkrijgen.
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Voor iedere overtreding van, niet-nakoming van of tekortkoming in
de in de voorgaande leden van dit artikel bedoeld verplichtingen,
verbeurt de koper (of zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel)
aan Essent een direkt opeisbare boete van tweeëntwintigduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 22.750,00), alsmede
tweehonderdzevenentwintig euro en vijftig eurocent (€ 227,50) voor
elke dag dat de niet-nakoming casu quo overtreding voortduurt''.

Enzovoorts

''Algemene verkoopvoorwaarden gemeente 's-Hertogenbosch / verbod tot
vervreemding tijdens de bouw (kettingbeding )
Artikel 12
In voormelde koop/aannemingsovereenkomst zijn de algemene
verkoopvoorwaarden 's-Hertogenbosch 1996 van toepassing verklaard.
Conform artikel VIII van voormelde algemene voorwaarden wordt hierbij, bij
navolgende bedongen:
1.
Het is de koper van het hierbij verkochte niet toegestaan om,
behoudens toestemming van verkoper, tot gehele of gedeeltelijke
vervreemding van het verkochte over te gaan alvorens het
verkochte aan de koper is opgeleverd. Onder vervreemding wordt
tevens begrepen de vestiging van beperkte rechten- met
uitzondering van het recht van hypotheek - of van persoonlijke
rechten.
2.
Bij vervreemding als hiervoor bedoeld zal koper aan zijn
rechtsopvolgers alle verplichtingen dienen op te leggen
voortvloeiende uit de koopovereenkomst en uit de gemelde
algemene voorwaarde voor zover deze ten tijde van de
vervreemding nog niet zijn uitgewerkt, daaronder met name
begrepen de verplichting als hiervoor onder 1. bedoeld.
3.
Bij niet-nakoming van de hiervoor onder 1. en 2. omschreven
verplichtingen verbeurt de koper aan de verkoper een onmiddellijk
opeisbare boete van vijfenveertigduizend driehonderdachtenzeventig
euro (€45.378,00) per appartement."
2)

het bepaalde in de akte van hoofdsplitsing in appartementsrechten op
eenentwintig april tweeduizend zes verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te
's-Hertogenbosch, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore
van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven op
vierentwintig april tweeduizend zes in register Hypotheken 4, deel 40520
nummer 79, alsmede het bepaalde in de akte van ondersplitsing in
appartementsrechten op eenentwintig april tweeduizend zes verleden voor
mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, van welke akte een afschrift is
ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare
Registers te Eindhoven op vierentwintig april tweeduizend zes in register
Hypotheken 4, deel 40520 nummer 102 alsmede naar het bij die akten van
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hoofd- en ondersplitsing in appartementsrechten van toepassing verklaarde
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Koninklijke Broederschap der Notarissen in Nederland, vastgesteld bij akte op
zeventien januari tweeduizend zes voor mr. A.G. Hartman, notaris te
Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven bij de Dienst voor
het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op achttien januari
tweeduizend zes in register Hypotheken 4, deel 19399, nummer 166,
voor zover dit reglement niet is gewijzigd of aangevuld bij de hiervoor
vermelde akte van splitsing.
L.

Energielabel
Tot de Objectinformatie behoort geen (kopie van een) definitief energielabel. Voor
zover een tijdelijk energielabel beschikbaar is gesteld door de overheid, zal dit tijdelijke
energielabel worden gepubliceerd en in kopie aan de akte van overdracht worden
gehecht. Geëxecuteerde is verplicht dit voorlopige label voor de eigendomsoverdracht
definitief te laten maken. Het niet hebben van een gevalideerd label is voor rekening en
risico van geëxecuteerde. De aan het definitief maken verbonden kosten komen voor
rekening van geëxecuteerde, dan wel - na de overdracht op grond van de onderhavige
executieveiling - voor Koper voor zover geëxecuteerde dit heeft nagelaten.

Volmacht
Van de volmacht aan de verschenen persoon blijkt uit een notariële akte op zevenentwintig
november tweeduizend achttien voor mr. R.J.M. van Heeswijk, notaris te Rotterdam,
verleden.
Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te Rotterdam op de datum vermeld in de
aanhef van deze akte.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De inhoud van deze akte is door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon
meegedeeld en toegelicht. Vervolgens heb ik, notaris, de verschenen persoon gewezen op
de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft
tenslotte verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en daarmee in
te stemmen.
Deze akte is na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen persoon en mij,
*

notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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Aanvullende informatie indicatie kosten veiling
44923_200722 kostenoverzicht WONINGEN - PDF_1.pdf
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RvH/DH/20.1856.01
Onderwijsboulevard 382 's-Hertogenbosch
Overzicht van de kosten die voor rekening van de koper komen met betrekking tot bovenstaande
veiling:
veiling honorarium notaris:

€ 4.416,50 (inclusief 21% BTW)

kadastrale rechten recherches:

€ 151,25 (inclusief 21% BTW)

kadastraal tarief inschrijving akte:

€ 144,50 (onbelast)

overdrachtsbelasting:

2% (over de heffingsgrondslag)

achterstallige bijdragen Vereniging van Eigenaren:

€ 927,96

kosten eventuele ontruiming door deurwaarder:

p.m.

kosten deurwaarder betekening beschikking huurbeding:

€ 500,00 (geschat)

diversen:

p.m.

Bovenstaand overzicht van de kosten is met de meeste zorg en nauwkeurigheid
vastgesteld. Niettemin blijft het slechts een globale indicatie van de kosten van de veiling
op basis van de thans (ook door derden ter beschikking gestelde) bekende gegevens. Aan
bovenstaande opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend blijft hetgeen in
de veilingvoorwaarden is vermeld. Bij het uitbrengen van een bod accepteert de aspirantkoper bovenstaand kostenoverzicht en veilingvoorwaarden en vrijwaart hij RoX Legal B.V.
voor alle aansprakelijkheid terzake mogelijke afwijkingen.
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