
Biedformulier Object 1. 
 
Herberg de Luchte, Zutphensestraatweg 45 te Spankeren (De grond met daarop staande bedrijfscomplexen + inventaris) 
 
Gegevens Bieder: 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
Hierbij verklaart ondergetekende met het hieronder genoemde bedrag zonder voorbehoud een bod uit te 
brengen op object 1 Herberg de Luchte Spankeren welke omschreven in brochure waarvan dit formulier deel 
uitmaakt. Deze bieding blijft minimaal 8 weken gestand. Biedingen kunnen niet worden ingetrokken. 
 
Bieding: 
 
€    _________________________(exclusief Notaris kosten en overdrachtsbelasting) 
 
(zegge: _____________________________________________________________) 
 
 
Aldus ondertekend en akkoord met voorwaarden door:______________________________ 
 
___________________________________________                              
 
 
d.d.  __________________________    te ________________________________________ 
 
 
Voorbehoud van gunning/voorwaarden 
De hoogste bieder zal in beginsel koper zijn. De verkoper/Curator kan echter nog het recht in beraad hebben, wat inhoud dat de verkoper/curator het recht heeft te besluiten om het object 
niet te gunnen aan de hoogste bieder. Verkoper/Curator heeft tevens alle recht het object aan niemand te gunnen. 
Binnen 5 dagen na gunning dient vóór 15:00 uur 15 %  van de koopprijs te zijn betaald op de G-rekening van de Curator. 
Betaling waarborgsom of afgifte bankgarantie dient binnen 14 dagen na gunning te zijn gedaan: 
Betaling koopprijs: uiterlijk binnen 1 maand na de dag van de gunning vóór 12:00 uur. 
 
Aansprakelijkheid. 
Verkopers zijn in geen geval aansprakelijk voor schade die de koper lijdt als gevolg van de onderhoudstoestand of een beperking van het object.  
Evenmin voor de aanwezigheid van materiële gebreken in of aan het object waaronder mede inbegrepen een eventuele verontreiniging van de bodem. 
Verkopers zijn in geen geval aansprakelijk voor schade die de koper lijdt als gevolg van onjuiste inlichtingen of gegevens in het algemeen en als deze afkomstig zijn van derden,  
ongeacht of deze inlichtingen of gegevens in het algemeen in redelijkheid voor juist mochten worden aangenomen. 

 
Indien koper niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal deze door de Curator/Verkoper in gebreke worden gesteld middels een aangetekend schrijven of deurwaarderexploot  
en gedurende 3 dagen met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen nalatig blijft, is de koper in verzuim en heeft de Curator/Verkoper de vrije keuze om tot sancties over te gaan zoals: 
- Een onmiddellijk opeisbare boete van drie promille van de koopsom met een minimum van in elk geval duizend euro voor elke dag tot aan de dag van nakoming. 
- De koopovereenkomst te ontbinden zonder tussenkomst van de rechterlijke macht en een onmiddellijk opeisbare boete van vijftien procent van de koopsom te vorderen. 
- Als tevens opnieuw aanbieden door Curator/verkoper binnen 6 maanden onder gelijke condities en voorwaarden als ten tijde van de oorspronkelijke veiling aan in gebreke zijnde  
                        koper een lagere koopsom zal worden behaald het verschil ook op de oorspronkelijke koper worden verhaald. Bij hogere opbrengst zal oorspronkelijke koper geen voordeel genieten. 
 
U wenst na te melden, in eigendom aan de failliete boedel toebehorende, goederen in haar huidige staat van de boedel over te nemen, waartoe u deze door middel van onderhavige 
koopovereenkomst uit de failliete boedel van ondergetekende q.q. wenst te kopen en in eigendom wenst te verkrijgen. Een en ander zal hierna worden gespecificeerd. 
Voor de goede orde: Het betreft een zgn. voetstootse overdracht; de koper verklaart ermee bekend te zijn dat de betreffende goederen worden verkocht door ondergetekende q.q. in het 
kader van het hierdoor genoemde faillissement. Tegen deze achtergrond kan koper zich niet herroepen dat c.q. in geval van de goederen behept (zouden) zijn met een last of een beperking 
die er niet op had mogen rusten, of dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, tenzij de verkoper dat wist (vgl. artikel 7:19 Wetboek). U vrijwaart ondergetekende q.q.  
onvoorwaardelijk en onherroepelijk van iedere aansprakelijkheid ter zake.    
 
Compleet ingevulde biedformulieren kunnen per email info@veilinghuisbouwman.com of per post gestuurd worden naar 
Veilinghuis Bouwman. Biedformulieren worden in besloten kring onder toezicht van de Curator geopend. 
Biedformulieren dienen uiterlijk 1 juli 2019 voor 16:00 uur te zijn ontvangen door Veilinghuis Bouwman. 
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