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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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BIJLAGEN (los):
• Biedformulier object 1 en/of 2

In deze brochure wordt u hierna beknopt geïnformeerd over diverse kenmerken van de objecten, waarbij vanuit 
het standpunt van transparantie ten behoeve van geïnteresseerde kopers bewust gekozen is, louter openbare 
informatie uit de voor ieder openbare registers te vermelden. In opdracht van de verkoper worden de objecten ‘in 
de huidige staat, vrij van huur en gebruik en na levering tegen finale kwijting’ via een verkoop bij inschrijving op 
de markt aangeboden, De huidige aangeboden staat kan tijdens de twee kijkdagen als genoemd in deze 
informatiebrochure door geïnteresseerden zelf beoordeeld en ingeschat kan worden.
De digitale losse bijlagen bij deze brochure betreffen:

• een biedformulier
• kadastrale kaart
• een concept leveringsakte (op aanvraag via mail digitaal beschikbaar) 
• de eigendomstitels van het complex (op aanvraag via mail digitaal beschikbaar)
• bijzondere erfpachtvoorwaarden 1914 en Algemene erfpachtvoorwaarden 1911 Gemeente

Zutphen (op aanvraag via mail digitaal beschikbaar) 
Alle bijlagen met de betreffende inhoud maken integraal onderdeel uit van deze verkoop bij inschrijving. 
Geïnteresseerde kandidaten worden geacht hiervan kennis te hebben genomen bij het uitbrengen van een bod 
per biedformulier.
Bodemkundige, bouwkundige, milieukundige en overige onderhoudstechnische, juridische en/of planologische 
zaken zijn niet onderzocht door verkoper of Veilinghuis Bouwman. Enige aansprakelijkheid hieromtrent wordt 
binnen de aangeboden ‘huidige staat’ als voornoemd uitgesloten door opdrachtgever en Veilinghuis Bouwman. 
Een transport en levering vindt daarmee plaats tegen finale kwijting voor verkoper.

Opdrachtgever/verkoper: Fam. Siebers.

Opdrachtnemer: Veilinghuis Bouwman te Brummen.

Notaris: Mr. R.G. de Wilde van DWR Notarissen te Zutphen.

Opdracht: Opdrachtgever heeft opdrachtnemer opdracht gegeven diverse onroerende zaken bij
inschrijving te verkopen in de huidige staat en tegen finale kwijting voor verkoper na
transport en levering.

Object 1 - Pollaan 10 en 10a: Het betreft resp. nr 10 een bedrijfshal met toebehoren op eigen volgebouwde grondkavel 
van 350 m² en nr 10a twee bedrijfsloodsen met opslagschuur en terrein, erf en toebehoren 
op een grondperceel van 908 m² uitgegeven in eeuwigdurende erfpacht door de Gemeente 
Zutphen.

Object 2 - Pollaan 12: Het betreft een driehoekig grondperceel van 1.229 m² uitgegeven in eeuwigdurende 
erfpacht door de Gemeente Zutphen met hierop een opslagloods, erf, terrein en verder 
toebehoren.

Locatie:
De industriële registergoederen zijn langs de spoorlijn gelegen op bedrijventerrein De Mars. Als gevolg van voortschrijdende 
herontwikkelingen wordt het gebied steeds duurzamer en innovatiever. Het goed bereikbare bedrijventerrein en gebied 
bevat – als één van de grootste bedrijventerreinen in de Provincie Gelderland - een gemêleerde en aantrekkelijk mix van 
uiteenlopende bedrijvigheid met rond het NS-Station/Noorderhaven nieuwe fraaie woon- en detailhandelsfuncties.  
Zutphen is goed bereikbaar zowel met het Openbaar Vervoer middels het belangrijke regionale NS Station, als met de 
auto via diverse Provinciale autowegen naar alle delen van het land. Recent is een nieuwe rondweg aangelegd met snelle 
aansluiting richting Deventer (A1).

Informatie/bronnen:
Alle informatie uit deze brochure is verkregen uit voor ieder openbaar te raadplegen (overheids)instanties en media, 
aangevuld met informatie verstrekt door opdrachtgever.

Ten uitvoering:
•

•

Vanaf maandag 9 maart  2020 start de verkoop bij inschrijving en het verkooptraject loopt af op donderdag 26 maart 2020.
Veilinghuis Bouwman zal gedurende deze periode twee kijkdagen houden waarop het terrein en de objecten opengesteld
zullen worden. Data: Dinsdag 10 maart 2020 en Maandag 16 maart 2020 tussen 10.00 en 12.00 uur.
Geïnteresseerde kandidaten dienen hun schriftelijke en onvoorwaardelijke bieding vóór of uiterlijk op 26 maart 2020 om
16:00 uur te hebben gedaan aan Veilinghuis Bouwman per email info@veilinghuisbouwman.com of per post: Veilinghuis
Bouwman, t.a.v. de heer D.W.K. Bouwman, Saturnusweg 6a, 6971 GX Brummen.

• U kunt uw bieding alleen indienen middels het bijgesloten biedformulier, waarop aangekruist kan worden op welk van
de twee objecten of beiden geboden is. Specifieke biedvoorwaarden en uitgangspunten omtrent de bieding staan op het
biedformulier vermeld.

• Na gunning dient u binnen 7 dagen een bankgarantie van 10% van het totale aankoopbedrag af te geven.
• Het transport bij notaris DWR Notarissen dient binnen 30 dagen na gunning - of zoveel eerder als op het biedingsformulier

is aangegeven - plaats te vinden.
• De objecten 1 en 2 zijn vrij van huur en gebruik.

Aansprakelijkheid:
Veilinghuis Bouwman en opdrachtgever zijn in geen geval aansprakelijk voor schade die de koper lijdt als gevolg van de 
onderhoudsstaat of bezwaring van de objecten. Veilinghuis Bouwman en opdrachtgever 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.

Veilinghuis Bouwman te Brummen wordt 
geleid door 2 vennoten, die samen de 
directie vormen van de vennootschap 
onder firma. Al ruim 20 jaar is de 
dagelijkse leiding in handen van David 
en Esmiranda Bouwman.

Veilinghuis Bouwman onderscheidt 
zich door de opdrachtgever geheel 
te ontzorgen bij zowel veilingen als 
verkoop bij inschrijving. Het komt er in 
het kort op neer dat wij op moment van 
toewijzing c.q. gunning van te veilen 
vastgoedobjecten, volledig zorgdragen 
voor het transparant laten verlopen van 
dit proces.

Het Veilinghuis veilt, bemiddelt 
of verkoopt middels inschrijving 
zowel roerende als onroerende 
goederen uit particulier of zakelijk 
opdrachtgeverschap, faillissementen, 
bedrijfsbeëindigingen, overnames, 
nalatenschappen, overtollige 
voorraden en beëindigen hobby. 
Hierbij taxeren, registreren en 
beschrijven wij de goederen met 
bijbehorende foto’s en verwerken dit 
in catalogi op papier en/of internet. 
Ook bemiddelen wij in onderhandse 
verkoop bij kleine partijen en is het 
ook mogelijk complete inboedels aan 
het veilinghuis te verkopen (vraag 
naar onze voorwaarden). Tevens 
voeren wij ontruimingen uit welke na 
opdracht binnen enkele dagen kunnen 
plaatsvinden.

Om een zo’n hoog mogelijk 
veilingresultaat te behalen beschikken 
we over een imposant klantenbestand 
(particulieren en bedrijven) in binnen 
en buitenland. Voor iedere veiling 
gaan er vele uitnodigingen de deur uit 
en adverteren we in zowel regionale, 
nationale en indien van toepassing ook 
internationale bladen.

Als één van de weinige veilinghuizen zijn 
wij gespecialiseerd in het traditioneel 
afhameren op de veilinglocatie, 
natuurlijk veilen wij ook middels online 
internet. Wij veilen vanaf ons veilinghuis 
te Brummen, op locatie of nabij locatie.

Heeft u nog vragen, belt u ons dan 
gerust. Onze medewerkers helpen 
u graag verder. Ook kan er een 
vrijblijvende afspraak gemaakt worden 
om onze werkwijze op maat toe te 
lichten.

HET VEILINGTEAM BOUWMAN:
Saturnusweg 6a 
6971 GX Brummen

0575 56 03 93    |    06 30 03 74 40
www.veilinghuisbouwman.com
info@veilinghuisbouwman.com
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Voorbehoud van gunning/voorwaarden
De hoogste Bieder zal in beginsel Koper zijn. De Verkoper kan echter nog het recht in beraad hebben, 

wat inhoudt dat de Verkopende partij te allen tijde het recht heeft te besluiten om het object niet te 

gunnen aan de hoogste Bieder. Verkoper heeft tevens ook alle recht het object aan niemand te gunnen. 

Binnen 48 uur na het einde van de inschrijving wordt de hoogste Bieder op de hoogte gesteld dat hij 

of zij de hoogste Bieder is gebleken. De verkopende partij beslist over het al dan niet aanvaarden 

van biedingen en over de gunning. Verkopende partij en Veilinghuis Bouwman is niet aansprakelijk 

voor schade die bij de Bieder ontstaat vanwege het niet gunnen van een kavel c.q. object. Na gunning 

wordt de gegunde telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht. Telefonische inlichtingen over 

de uitslag van de verkoop worden niet verstrekt. Bij gunning door verkopende partij dient Koper 

binnen maximaal 7 dagen na de datum van gunning 10% van de koopprijs per bank te voldoen op 

de Gescheiden rekening van de Notaris. De volledige koopprijs minus aanbetaling van de 10% maar 

incl. vaste kosten en de notariskosten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de dag van de gunning vóór 

12:00 uur te zijn voldaan op de Gescheiden rekening van de Notaris ofwel een afgifte van het volledige 

bedrag door middel van een Bankgarantie.

Aansprakelijkheid.
Veilinghuis Bouwman handelt uitsluitend als tussenpersoon in opdracht van Verkoper en kan daarmee 

in geen enkele vorm aansprakelijk worden gesteld evenals de Verkopers ook zij zijn in geen enkel 

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. Objecten die verhuurd zijn 

worden te allen tijde ook in verhuurde toestand mee verkocht, huidige huurcontracten met Huurders 

gaan automatisch over na gunning aan de Koper. 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. Ieder heeft het recht voor eigen kosten binnen de termijn 

van verkoop waar nodig onderzoeken te verrichten zowel bouwkundig als bodem. Indien Koper na 

gunning niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal deze door de Verkoper in gebreke worden 

gesteld middels een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot en gedurende 3 dagen met de 

nakoming van één of meer van zijn verplichtingen nalatig blijft, is de Koper in verzuim en heeft de 

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 ook 

opnieuw aanbieden door Verkoper binnen 3 maanden onder gelijke condities en voorwaarden als 

ten tijde van de oorspronkelijke Veiling van in gebreke zijnde Koper een lagere koopsom zal worden 

behaald het verschil ook op de oorspronkelijke Koper worden verhaald. Bij hogere opbrengst zal de 

oorspronkelijke Koper geen voordeel genieten. Voor de goede orde: het betreft een zgn. voetstootse 

overdracht; de Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de betreffende panden en gronden worden 

verkocht door ondergetekende q.q. in het kader van het hierdoor genoemde vrijwillige inschrijving. 

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. De 

functie van Veilinghuis Bouwman is uitsluitend als Veilinghouder de veilingsite van Veilinghuis 

Bouwman voor Koper en Verkoper ter beschikking te stellen. De rol van Veilinghuis Bouwman is alleen 

en uitsluitend het bemiddelen van een wederzijds bindende afspraak over een handel tussen Koper 

en Verkoper. Als er een overeenkomst over een handelstransactie is ingegaan via website, email 

van Veilinghuis Bouwman, via de klantenservice/servicedesk van Veilinghuis Bouwman of overig 

bemiddeld is door Veilinghuis Bouwman, is de afspraak bindend voor Koper. Koper is verplicht het 

afgesproken bedrag te betalen, en Verkoper is onder voorbehoud van punt gunning verplicht om het 

desbetreffende object af te leveren in de beschreven staat waarover een Handel is gesloten.

Categorieën van gebruikers en rechten.
Alle categorieën bedrijven en particulieren kunnen zich laten registreren als gebruiker van de 

Veilinghuis Bouwman veilingsite. Er zijn verschillende rechten en verplichtingen ontleend aan de 

verschillende soorten gebruikers. Veilinghuis Bouwman behoudt het recht om gebruikers zonder nader 

uitleg van registratie uit te sluiten en overige speciale voorwaarden op te stellen voor het goedkeuren 

van een gebruiker, dit kan doormiddel van deze algemene voorwaarden en bepalingen die zijn 

vermeld op de site van Veilinghuis Bouwman en of vermeld in brochures aangaande dit object, samen 

zijn deze van toepassing. Veilinghuis Bouwman heeft het recht, zonder waarschuwing of nadere uitleg, 

een gebruiker onmiddellijk van de registratie te verwijderen. Voor het geval dat een gebruiker wordt 

afgemeld, om welke redenen dan ook, is de gebruiker voorts gebonden in een mogelijk al afgesloten 

handelsakkoord op Veilinghuis Bouwman. De binding geldt ook voor de op het tijdstip van verwijdering 

aangemelde objecten en mogelijke al afgegeven biedingen. Dit geldt voor zover Veilinghuis Bouwman 

niets anders beslist. Iedere gebruiker kiest een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze zijn strikt 

persoonlijk en mogen niet aan derden overgedragen worden. Als de gebruiker vreest dat iemand 

anders zijn wachtwoord kent, moet dit direct aan Veilinghuis Bouwman worden gemeld, Veilinghuis 

Bouwman blokkeert dan verdere toegang om misbruik in naam van de gebruiker te voorkomen. De 

gebruiker zal hierna een nieuw wachtwoord ontvangen. De gebruiker blijft altijd aansprakelijk in geval 

van misbruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam. De gebruiker kan altijd zelf zijn wachtwoord 

wijzigen.

Biedingsregels verkoop bij inschrijving.
Een bieding kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden gedaan zonder enig voorbehoud 

en zonder voorwaarden door Bieder. Een bieding kan slechts worden uitgebracht als de Bieder 

het daarvoor bestemde biedformulier volledig heeft ingevuld en kennis heeft genomen van de 

vastgestelde voorwaarden waarvan Bieder zich 100% bewust is dat een bieding bindend is en te allen 

tijde Verkoper en het Veilinghuis op geen enkel front aansprakelijk kan worden gesteld. Verkoper heeft 

te allen tijde recht om legitimatie aan Bieder te vragen. De bieding is exclusief vaste kosten exclusief 

BTW, notariskosten en overdrachtsbelasting (staat per object vermeld op het biedformulier). Voor de 

ontvangst van de bieding geldt het tijdstip van ontvangst zoals aangegeven door Veilinghuis Bouwman 

op zowel website als biedformulier en in de brochure, Veilinghuis Bouwman of Verkoper is niet 

aansprakelijk indien de Bieder als gevolg van een computerstoring, storingen aan hard- of software, 

dan wel andere omstandigheden van welke aard dan ook, geen bod kan of heeft kunnen uitbrengen. 

Te laat ontvangen biedingen zijn ongeldig. De Bieder is vanaf het moment waarop zijn bieding door 

Veilinghuis Bouwman is ontvangen, tot eventueel niet gunnen na sluiting van de Veiling, waarop kan 

worden ingeschreven, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bieding gebonden.

De immateriële rechten van Veilinghuis Bouwman.
Alle rechten met betrekking tot het veilingsysteem, hieronder alle voorwaarden, modaliteiten, 

beschrijvingen, data, bewerkingsmethodes en knowhow behoren uitsluitend aan Veilinghuis 

Bouwman. Alle auteursrechten, merken en trademarks en andere immateriële rechten voor en het 

betreffende veilingsysteem behoren uitsluitend aan Veilinghuis Bouwman. Het kopiëren of weergeven 

en iedere vorm van namaak en imitatie is strikt verboden. De gebruikers dienen alleen voor correcte 

en rechtmatige doeleinden van het veilingsysteem gebruik te maken. Ieder misbruik hiervan zal tot 

aansprakelijkheid en tot rechtelijke vervolging leiden.

Beperking van aansprakelijkheid.
Veilinghuis Bouwman is uitsluitend intermediair en nooit partij in een handel die op de Veiling wordt 

aangegaan of gesloten tenzij anders staat omschreven. Partijen in afgesloten objecthandel zijn 

uitsluitend Koper en Verkoper. Veilinghuis Bouwman in geen enkel opzicht verantwoordelijk is voor de 

verhandelde objecten, en ook niet voor het gedrag van Koper en Verkoper. Dit geldt in bijzonderheid, 

maar niet gelimiteerd in verhouding tot de informatie over het object van de Verkoper en/of het wel of 

niet leveren van het object door de Verkoper, de rechtmatige eigenaar is van het verkochte, mogelijke 

rechten van derden door beslagleggingen, eigendoms-voorbehouden, kooprechten of welke rechten 

dan ook - en het wel of niet betalen of aanvaarden van het object door de Koper. Veilinghuis Bouwman 

is niet verantwoordelijk voor bedrijfsstoringen en fouten ontstaan als directe of indirecte gevolgen 

van communicatiefout(en), fouten bij het intoetsen, crashen of stoornissen op het Internet, de servers 

van het veilingsysteem, zowel hardware als software. Veilinghuis Bouwman is onder geen enkele 

voorwaarde aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte verliezen waaronder winstderving, verlies 

van inkomen en zakelijke mogelijkheden en verliezen van data, informatie en dergelijke. Verder is 

Veilinghuis Bouwman onder geen voorwaarden verantwoordelijk in gevallen van onmacht of voor 

omstandigheden waarop Veilinghuis Bouwman zonder invloed is. Iedere mogelijke aansprakelijkheid 

van Veilinghuis Bouwman zal niet worden gehonoreerd. Omgang met persoonlijke gegevens, disclaimer. 

Alle informatie over de gebruikers, die de gebruikers aan Veilinghuis Bouwman ter vervoeging stellen, 

worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend in omvang die noodzakelijk zijn om een handel 

te voltooien voor dit doel aan derden ter beschikking gesteld. Veilinghuis Bouwman behoudt het recht 

om informatie aan openbare instanties en anderen door te geven, gebaseerd op wettelijke- of een 

door de Rechtbank opgelegde, verplichting. Veilinghuis Bouwman maakt dusdanig gebruik van de 

informatie voor interne doeleinden binnen Veilinghuis Bouwman of concern gerelateerde bedrijven. 

Verder behoudt Veilinghuis Bouwman het recht om de gegevens in anonieme vorm in verband met 

marketing, gebruikersonderzoeken en gidsen te gebruiken. Registrering als gebruiker is mede accept 

van dit recht voor Veilinghuis Bouwman.

Over de voorwaarden:
De veilingvoorwaarden zijn altijd opvraagbaar bij Veilinghuis Bouwman en staan vermeld in de 

verkoop brochure en op de site van de actieve Veiling vermeld.

Voorbehoud van druk- en typefouten.
Veilinghuis Bouwman neemt voorbehoud van druk en typefouten en aanvaardt hiervoor geen 

verantwoordelijkheid.

Veilinghuis Bouwman, roerende en onroerende zaken
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: hha tbv siebers
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  Pollaan 10 en 10A Zutphen grondperceel totaal 1.258 m2 kadastraal K37 en K217 

  Pollaan 12 Zutphen grondperceel totaal 1.229 m2 kadastraal K218 

  Pollaan 10 / 10A / 12 Zutphen kadastraal K37, K217 en K218 Vaste veiling kosten bedragen 
 € 2.940,00 excl. BTW, Notariskosten € 1.590,00 incl. BTW en overdrachtsbelasting conform wettelijke regelgeving.
 
Deze bieding blijft minimaal 14 dagen na einde datum inschrijving geldig.

Gegevens Bieder:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hierbij verklaart ondergetekende met het hieronder genoemde bedrag zonder voorbehoud een bod uit te brengen op boven-
genoemde object (en) welke omschreven in de brochure waarvan dit formulier deel uitmaakt. Deze bieding blijft minimaal 14 
dagen na einde datum inschrijving gestand. Biedingen kunnen niet worden ingetrokken.

Bieding:

€   .................................................................................................................  (exclusief vaste veiling kosten, notaris kosten en overdrachtsbelasting)

(zegge: ..................................................................................................................................................................................................................................................................)

Vaste veiling kosten:       € 1.470,00 excl. BTW per object. 

Overdrachtsbelasting:      Conform wettelijke regelgeving.

Notariskosten:                  € 795,00 incl. BTW en onbelaste kadastraal recht en akte levering per object.

Aldus ondertekend en akkoord met voorwaarden door:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

d.d.  .......................................................................................          te .................................................................................................................................................................

Voorbehoud van gunning/voorwaarden
De hoogste Bieder zal in beginsel Koper zijn. De Verkoper kan echter nog het recht in beraad hebben, wat inhoudt dat de Verkopende partij te allen tijde het recht heeft 
te besluiten om het object niet te gunnen aan de hoogste Bieder. Verkoper heeft tevens ook alle recht het object aan niemand te gunnen. Binnen 48 uur na het einde van 
de inschrijving wordt de hoogste Bieder op de hoogte gesteld dat hij of zij de hoogste Bieder is gebleken. De verkopende partij beslist over het al dan niet aanvaarden van 
biedingen en over de gunning. Verkopende partij en Veilinghuis Bouwman is niet aansprakelijk voor schade die bij de Bieder ontstaat vanwege het niet gunnen van een kavel 
c.q. object. Na gunning wordt de gegunde telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht. 
Telefonische inlichtingen over de uitslag van de verkoop worden niet verstrekt. Bij gunning door verkopende partij dient Koper binnen maximaal 7 dagen na de datum van 
gunning 10% van de koopprijs per bank te voldoen op de Gescheiden rekening van de Notaris. De volledige koopprijs minus aanbetaling van de 10% maar incl. vaste kosten 
en de notariskosten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de dag van de gunning vóór 12:00 uur te zijn voldaan op de Gescheiden rekening van de Notaris ofwel een afgifte van 
het volledige bedrag door middel van een Bankgarantie.

Aansprakelijkheid.
Veilinghuis Bouwman handelt uitsluitend als tussenpersoon in opdracht van Verkoper en kan daarmee in geen enkele vorm aansprakelijk worden gesteld evenals de Ver-
kopers ook zij zijn in geen enkel 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. Objecten die verhuurd zijn worden te 
allen tijde ook in verhuurde toestand mee verkocht, huidige huurcontracten mits van toepassing met Huurders gaan automatisch over na gunning aan de Koper. Complete 
algemene voorwaarden worden vermeld op de achterzijde van het biedformulier en in de brochure.

Compleet ingevulde biedformulieren kunnen per email info@veilinghuisbouwman.com of per post gestuurd worden naar 
Veilinghuis Bouwman, t.a.v. dhr. D.W.K. Bouwman, Saturnusweg 6a Brummen.
Biedformulieren worden in besloten kring onder toezicht van de opdrachtgevers geopend.
Biedformulieren dienen uiterlijk 26 maart 2020 voor 16:00 uur te zijn ontvangen door Veilinghuis Bouwman.                                   
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BIJLAGEN (los):
• Biedformulier object 1 en/of 2

In deze brochure wordt u hierna beknopt geïnformeerd over diverse kenmerken van de objecten, waarbij vanuit 
het standpunt van transparantie ten behoeve van geïnteresseerde kopers bewust gekozen is, louter openbare 
informatie uit de voor ieder openbare registers te vermelden. In opdracht van de verkoper worden de objecten ‘in 
de huidige staat, vrij van huur en gebruik en na levering tegen finale kwijting’ via een verkoop bij inschrijving op 
de markt aangeboden, De huidige aangeboden staat kan tijdens de twee kijkdagen als genoemd in deze 
informatiebrochure door geïnteresseerden zelf beoordeeld en ingeschat kan worden.
De digitale losse bijlagen bij deze brochure betreffen:

• een biedformulier
• kadastrale kaart
• een concept leveringsakte (op aanvraag via mail digitaal beschikbaar) 
• de eigendomstitels van het complex (op aanvraag via mail digitaal beschikbaar)
• bijzondere erfpachtvoorwaarden 1914 en Algemene erfpachtvoorwaarden 1911 Gemeente

Zutphen (op aanvraag via mail digitaal beschikbaar) 
Alle bijlagen met de betreffende inhoud maken integraal onderdeel uit van deze verkoop bij inschrijving. 
Geïnteresseerde kandidaten worden geacht hiervan kennis te hebben genomen bij het uitbrengen van een bod 
per biedformulier.
Bodemkundige, bouwkundige, milieukundige en overige onderhoudstechnische, juridische en/of planologische 
zaken zijn niet onderzocht door verkoper of Veilinghuis Bouwman. Enige aansprakelijkheid hieromtrent wordt 
binnen de aangeboden ‘huidige staat’ als voornoemd uitgesloten door opdrachtgever en Veilinghuis Bouwman. 
Een transport en levering vindt daarmee plaats tegen finale kwijting voor verkoper.

Opdrachtgever/verkoper: Fam. Siebers.

Opdrachtnemer: Veilinghuis Bouwman te Brummen.

Notaris: Mr. R.G. de Wilde van DWR Notarissen te Zutphen.

Opdracht: Opdrachtgever heeft opdrachtnemer opdracht gegeven diverse onroerende zaken bij
inschrijving te verkopen in de huidige staat en tegen finale kwijting voor verkoper na
transport en levering.

Object 1 - Pollaan 10 en 10a: Het betreft resp. nr 10 een bedrijfshal met toebehoren op eigen volgebouwde grondkavel 
van 350 m² en nr 10a twee bedrijfsloodsen met opslagschuur en terrein, erf en toebehoren 
op een grondperceel van 908 m² uitgegeven in eeuwigdurende erfpacht door de Gemeente 
Zutphen.

Object 2 - Pollaan 12: Het betreft een driehoekig grondperceel van 1.229 m² uitgegeven in eeuwigdurende 
erfpacht door de Gemeente Zutphen met hierop een opslagloods, erf, terrein en verder 
toebehoren.

Locatie:
De industriële registergoederen zijn langs de spoorlijn gelegen op bedrijventerrein De Mars. Als gevolg van voortschrijdende 
herontwikkelingen wordt het gebied steeds duurzamer en innovatiever. Het goed bereikbare bedrijventerrein en gebied 
bevat – als één van de grootste bedrijventerreinen in de Provincie Gelderland - een gemêleerde en aantrekkelijk mix van 
uiteenlopende bedrijvigheid met rond het NS-Station/Noorderhaven nieuwe fraaie woon- en detailhandelsfuncties.  
Zutphen is goed bereikbaar zowel met het Openbaar Vervoer middels het belangrijke regionale NS Station, als met de 
auto via diverse Provinciale autowegen naar alle delen van het land. Recent is een nieuwe rondweg aangelegd met snelle 
aansluiting richting Deventer (A1).

Informatie/bronnen:
Alle informatie uit deze brochure is verkregen uit voor ieder openbaar te raadplegen (overheids)instanties en media, 
aangevuld met informatie verstrekt door opdrachtgever.

Ten uitvoering:
•

•

Vanaf maandag 9 maart  2020 start de verkoop bij inschrijving en het verkooptraject loopt af op donderdag 26 maart 2020.
Veilinghuis Bouwman zal gedurende deze periode twee kijkdagen houden waarop het terrein en de objecten opengesteld
zullen worden. Data: Dinsdag 10 maart 2020 en Maandag 16 maart 2020 tussen 10.00 en 12.00 uur.
Geïnteresseerde kandidaten dienen hun schriftelijke en onvoorwaardelijke bieding vóór of uiterlijk op 26 maart 2020 om
16:00 uur te hebben gedaan aan Veilinghuis Bouwman per email info@veilinghuisbouwman.com of per post: Veilinghuis
Bouwman, t.a.v. de heer D.W.K. Bouwman, Saturnusweg 6a, 6971 GX Brummen.

• U kunt uw bieding alleen indienen middels het bijgesloten biedformulier, waarop aangekruist kan worden op welk van
de twee objecten of beiden geboden is. Specifieke biedvoorwaarden en uitgangspunten omtrent de bieding staan op het
biedformulier vermeld.

• Na gunning dient u binnen 7 dagen een bankgarantie van 10% van het totale aankoopbedrag af te geven.
• Het transport bij notaris DWR Notarissen dient binnen 30 dagen na gunning - of zoveel eerder als op het biedingsformulier

is aangegeven - plaats te vinden.
• De objecten 1 en 2 zijn vrij van huur en gebruik.

Aansprakelijkheid:
Veilinghuis Bouwman en opdrachtgever zijn in geen geval aansprakelijk voor schade die de koper lijdt als gevolg van de 
onderhoudsstaat of bezwaring van de objecten. Veilinghuis Bouwman en opdrachtgever 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.

Veilinghuis Bouwman te Brummen wordt 
geleid door 2 vennoten, die samen de 
directie vormen van de vennootschap 
onder firma. Al ruim 20 jaar is de 
dagelijkse leiding in handen van David 
en Esmiranda Bouwman.

Veilinghuis Bouwman onderscheidt 
zich door de opdrachtgever geheel 
te ontzorgen bij zowel veilingen als 
verkoop bij inschrijving. Het komt er in 
het kort op neer dat wij op moment van 
toewijzing c.q. gunning van te veilen 
vastgoedobjecten, volledig zorgdragen 
voor het transparant laten verlopen van 
dit proces.

Het Veilinghuis veilt, bemiddelt 
of verkoopt middels inschrijving 
zowel roerende als onroerende 
goederen uit particulier of zakelijk 
opdrachtgeverschap, faillissementen, 
bedrijfsbeëindigingen, overnames, 
nalatenschappen, overtollige 
voorraden en beëindigen hobby. 
Hierbij taxeren, registreren en 
beschrijven wij de goederen met 
bijbehorende foto’s en verwerken dit 
in catalogi op papier en/of internet. 
Ook bemiddelen wij in onderhandse 
verkoop bij kleine partijen en is het 
ook mogelijk complete inboedels aan 
het veilinghuis te verkopen (vraag 
naar onze voorwaarden). Tevens 
voeren wij ontruimingen uit welke na 
opdracht binnen enkele dagen kunnen 
plaatsvinden.

Om een zo’n hoog mogelijk 
veilingresultaat te behalen beschikken 
we over een imposant klantenbestand 
(particulieren en bedrijven) in binnen 
en buitenland. Voor iedere veiling 
gaan er vele uitnodigingen de deur uit 
en adverteren we in zowel regionale, 
nationale en indien van toepassing ook 
internationale bladen.

Als één van de weinige veilinghuizen zijn 
wij gespecialiseerd in het traditioneel 
afhameren op de veilinglocatie, 
natuurlijk veilen wij ook middels online 
internet. Wij veilen vanaf ons veilinghuis 
te Brummen, op locatie of nabij locatie.

Heeft u nog vragen, belt u ons dan 
gerust. Onze medewerkers helpen 
u graag verder. Ook kan er een 
vrijblijvende afspraak gemaakt worden 
om onze werkwijze op maat toe te 
lichten.

HET VEILINGTEAM BOUWMAN:
Saturnusweg 6a 
6971 GX Brummen

0575 56 03 93    |    06 30 03 74 40
www.veilinghuisbouwman.com
info@veilinghuisbouwman.com
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BIJLAGEN (los):
• Biedformulier object 1 en/of 2

In deze brochure wordt u hierna beknopt geïnformeerd over diverse kenmerken van de objecten, waarbij vanuit 
het standpunt van transparantie ten behoeve van geïnteresseerde kopers bewust gekozen is, louter openbare 
informatie uit de voor ieder openbare registers te vermelden. In opdracht van de verkoper worden de objecten ‘in 
de huidige staat, vrij van huur en gebruik en na levering tegen finale kwijting’ via een verkoop bij inschrijving op 
de markt aangeboden, De huidige aangeboden staat kan tijdens de twee kijkdagen als genoemd in deze 
informatiebrochure door geïnteresseerden zelf beoordeeld en ingeschat kan worden.
De digitale losse bijlagen bij deze brochure betreffen:

• een biedformulier
• kadastrale kaart
• een concept leveringsakte (op aanvraag via mail digitaal beschikbaar) 
• de eigendomstitels van het complex (op aanvraag via mail digitaal beschikbaar)
• bijzondere erfpachtvoorwaarden 1914 en Algemene erfpachtvoorwaarden 1911 Gemeente

Zutphen (op aanvraag via mail digitaal beschikbaar) 
Alle bijlagen met de betreffende inhoud maken integraal onderdeel uit van deze verkoop bij inschrijving. 
Geïnteresseerde kandidaten worden geacht hiervan kennis te hebben genomen bij het uitbrengen van een bod 
per biedformulier.
Bodemkundige, bouwkundige, milieukundige en overige onderhoudstechnische, juridische en/of planologische 
zaken zijn niet onderzocht door verkoper of Veilinghuis Bouwman. Enige aansprakelijkheid hieromtrent wordt 
binnen de aangeboden ‘huidige staat’ als voornoemd uitgesloten door opdrachtgever en Veilinghuis Bouwman. 
Een transport en levering vindt daarmee plaats tegen finale kwijting voor verkoper.

Opdrachtgever/verkoper: Fam. Siebers.

Opdrachtnemer: Veilinghuis Bouwman te Brummen.

Notaris: Mr. R.G. de Wilde van DWR Notarissen te Zutphen.

Opdracht: Opdrachtgever heeft opdrachtnemer opdracht gegeven diverse onroerende zaken bij
inschrijving te verkopen in de huidige staat en tegen finale kwijting voor verkoper na
transport en levering.

Object 1 - Pollaan 10 en 10a: Het betreft resp. nr 10 een bedrijfshal met toebehoren op eigen volgebouwde grondkavel 
van 350 m² en nr 10a twee bedrijfsloodsen met opslagschuur en terrein, erf en toebehoren 
op een grondperceel van 908 m² uitgegeven in eeuwigdurende erfpacht door de Gemeente 
Zutphen.

Object 2 - Pollaan 12: Het betreft een driehoekig grondperceel van 1.229 m² uitgegeven in eeuwigdurende 
erfpacht door de Gemeente Zutphen met hierop een opslagloods, erf, terrein en verder 
toebehoren.

Locatie:
De industriële registergoederen zijn langs de spoorlijn gelegen op bedrijventerrein De Mars. Als gevolg van voortschrijdende 
herontwikkelingen wordt het gebied steeds duurzamer en innovatiever. Het goed bereikbare bedrijventerrein en gebied 
bevat – als één van de grootste bedrijventerreinen in de Provincie Gelderland - een gemêleerde en aantrekkelijk mix van 
uiteenlopende bedrijvigheid met rond het NS-Station/Noorderhaven nieuwe fraaie woon- en detailhandelsfuncties.  
Zutphen is goed bereikbaar zowel met het Openbaar Vervoer middels het belangrijke regionale NS Station, als met de 
auto via diverse Provinciale autowegen naar alle delen van het land. Recent is een nieuwe rondweg aangelegd met snelle 
aansluiting richting Deventer (A1).

Informatie/bronnen:
Alle informatie uit deze brochure is verkregen uit voor ieder openbaar te raadplegen (overheids)instanties en media, 
aangevuld met informatie verstrekt door opdrachtgever.

Ten uitvoering:
•

•

Vanaf maandag 9 maart  2020 start de verkoop bij inschrijving en het verkooptraject loopt af op donderdag 26 maart 2020.
Veilinghuis Bouwman zal gedurende deze periode twee kijkdagen houden waarop het terrein en de objecten opengesteld
zullen worden. Data: Dinsdag 10 maart 2020 en Maandag 16 maart 2020 tussen 10.00 en 12.00 uur.
Geïnteresseerde kandidaten dienen hun schriftelijke en onvoorwaardelijke bieding vóór of uiterlijk op 26 maart 2020 om
16:00 uur te hebben gedaan aan Veilinghuis Bouwman per email info@veilinghuisbouwman.com of per post: Veilinghuis
Bouwman, t.a.v. de heer D.W.K. Bouwman, Saturnusweg 6a, 6971 GX Brummen.

• U kunt uw bieding alleen indienen middels het bijgesloten biedformulier, waarop aangekruist kan worden op welk van
de twee objecten of beiden geboden is. Specifieke biedvoorwaarden en uitgangspunten omtrent de bieding staan op het
biedformulier vermeld.

• Na gunning dient u binnen 7 dagen een bankgarantie van 10% van het totale aankoopbedrag af te geven.
• Het transport bij notaris DWR Notarissen dient binnen 30 dagen na gunning - of zoveel eerder als op het biedingsformulier

is aangegeven - plaats te vinden.
• De objecten 1 en 2 zijn vrij van huur en gebruik.

Aansprakelijkheid:
Veilinghuis Bouwman en opdrachtgever zijn in geen geval aansprakelijk voor schade die de koper lijdt als gevolg van de 
onderhoudsstaat of bezwaring van de objecten. Veilinghuis Bouwman en opdrachtgever 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.

Veilinghuis Bouwman te Brummen wordt 
geleid door 2 vennoten, die samen de 
directie vormen van de vennootschap 
onder firma. Al ruim 20 jaar is de 
dagelijkse leiding in handen van David 
en Esmiranda Bouwman.

Veilinghuis Bouwman onderscheidt 
zich door de opdrachtgever geheel 
te ontzorgen bij zowel veilingen als 
verkoop bij inschrijving. Het komt er in 
het kort op neer dat wij op moment van 
toewijzing c.q. gunning van te veilen 
vastgoedobjecten, volledig zorgdragen 
voor het transparant laten verlopen van 
dit proces.

Het Veilinghuis veilt, bemiddelt 
of verkoopt middels inschrijving 
zowel roerende als onroerende 
goederen uit particulier of zakelijk 
opdrachtgeverschap, faillissementen, 
bedrijfsbeëindigingen, overnames, 
nalatenschappen, overtollige 
voorraden en beëindigen hobby. 
Hierbij taxeren, registreren en 
beschrijven wij de goederen met 
bijbehorende foto’s en verwerken dit 
in catalogi op papier en/of internet. 
Ook bemiddelen wij in onderhandse 
verkoop bij kleine partijen en is het 
ook mogelijk complete inboedels aan 
het veilinghuis te verkopen (vraag 
naar onze voorwaarden). Tevens 
voeren wij ontruimingen uit welke na 
opdracht binnen enkele dagen kunnen 
plaatsvinden.

Om een zo’n hoog mogelijk 
veilingresultaat te behalen beschikken 
we over een imposant klantenbestand 
(particulieren en bedrijven) in binnen 
en buitenland. Voor iedere veiling 
gaan er vele uitnodigingen de deur uit 
en adverteren we in zowel regionale, 
nationale en indien van toepassing ook 
internationale bladen.

Als één van de weinige veilinghuizen zijn 
wij gespecialiseerd in het traditioneel 
afhameren op de veilinglocatie, 
natuurlijk veilen wij ook middels online 
internet. Wij veilen vanaf ons veilinghuis 
te Brummen, op locatie of nabij locatie.

Heeft u nog vragen, belt u ons dan 
gerust. Onze medewerkers helpen 
u graag verder. Ook kan er een 
vrijblijvende afspraak gemaakt worden 
om onze werkwijze op maat toe te 
lichten.

HET VEILINGTEAM BOUWMAN:
Saturnusweg 6a 
6971 GX Brummen

0575 56 03 93    |    06 30 03 74 40
www.veilinghuisbouwman.com
info@veilinghuisbouwman.com
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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.

Algemene
voorwaarden

Saturnusweg 6a
6971 GX Brummen

0575 56 03 93
info@veilinghuisbouwman.com
www.veilinghuisbouwman.com

Voorbehoud van gunning/voorwaarden
De hoogste Bieder zal in beginsel Koper zijn. De Verkoper kan echter nog het recht in beraad hebben, 

wat inhoudt dat de Verkopende partij te allen tijde het recht heeft te besluiten om het object niet te 

gunnen aan de hoogste Bieder. Verkoper heeft tevens ook alle recht het object aan niemand te gunnen. 

Binnen 48 uur na het einde van de inschrijving wordt de hoogste Bieder op de hoogte gesteld dat hij 

of zij de hoogste Bieder is gebleken. De verkopende partij beslist over het al dan niet aanvaarden 

van biedingen en over de gunning. Verkopende partij en Veilinghuis Bouwman is niet aansprakelijk 

voor schade die bij de Bieder ontstaat vanwege het niet gunnen van een kavel c.q. object. Na gunning 

wordt de gegunde telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht. Telefonische inlichtingen over 

de uitslag van de verkoop worden niet verstrekt. Bij gunning door verkopende partij dient Koper 

binnen maximaal 7 dagen na de datum van gunning 10% van de koopprijs per bank te voldoen op 

de Gescheiden rekening van de Notaris. De volledige koopprijs minus aanbetaling van de 10% maar 

incl. vaste kosten en de notariskosten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de dag van de gunning vóór 

12:00 uur te zijn voldaan op de Gescheiden rekening van de Notaris ofwel een afgifte van het volledige 

bedrag door middel van een Bankgarantie.

Aansprakelijkheid.
Veilinghuis Bouwman handelt uitsluitend als tussenpersoon in opdracht van Verkoper en kan daarmee 

in geen enkele vorm aansprakelijk worden gesteld evenals de Verkopers ook zij zijn in geen enkel 

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. Objecten die verhuurd zijn 

worden te allen tijde ook in verhuurde toestand mee verkocht, huidige huurcontracten met Huurders 

gaan automatisch over na gunning aan de Koper. 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. Ieder heeft het recht voor eigen kosten binnen de termijn 

van verkoop waar nodig onderzoeken te verrichten zowel bouwkundig als bodem. Indien Koper na 

gunning niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal deze door de Verkoper in gebreke worden 

gesteld middels een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot en gedurende 3 dagen met de 

nakoming van één of meer van zijn verplichtingen nalatig blijft, is de Koper in verzuim en heeft de 

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 ook 

opnieuw aanbieden door Verkoper binnen 3 maanden onder gelijke condities en voorwaarden als 

ten tijde van de oorspronkelijke Veiling van in gebreke zijnde Koper een lagere koopsom zal worden 

behaald het verschil ook op de oorspronkelijke Koper worden verhaald. Bij hogere opbrengst zal de 

oorspronkelijke Koper geen voordeel genieten. Voor de goede orde: het betreft een zgn. voetstootse 

overdracht; de Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de betreffende panden en gronden worden 

verkocht door ondergetekende q.q. in het kader van het hierdoor genoemde vrijwillige inschrijving. 

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. De 

functie van Veilinghuis Bouwman is uitsluitend als Veilinghouder de veilingsite van Veilinghuis 

Bouwman voor Koper en Verkoper ter beschikking te stellen. De rol van Veilinghuis Bouwman is alleen 

en uitsluitend het bemiddelen van een wederzijds bindende afspraak over een handel tussen Koper 

en Verkoper. Als er een overeenkomst over een handelstransactie is ingegaan via website, email 

van Veilinghuis Bouwman, via de klantenservice/servicedesk van Veilinghuis Bouwman of overig 

bemiddeld is door Veilinghuis Bouwman, is de afspraak bindend voor Koper. Koper is verplicht het 

afgesproken bedrag te betalen, en Verkoper is onder voorbehoud van punt gunning verplicht om het 

desbetreffende object af te leveren in de beschreven staat waarover een Handel is gesloten.

Categorieën van gebruikers en rechten.
Alle categorieën bedrijven en particulieren kunnen zich laten registreren als gebruiker van de 

Veilinghuis Bouwman veilingsite. Er zijn verschillende rechten en verplichtingen ontleend aan de 

verschillende soorten gebruikers. Veilinghuis Bouwman behoudt het recht om gebruikers zonder nader 

uitleg van registratie uit te sluiten en overige speciale voorwaarden op te stellen voor het goedkeuren 

van een gebruiker, dit kan doormiddel van deze algemene voorwaarden en bepalingen die zijn 

vermeld op de site van Veilinghuis Bouwman en of vermeld in brochures aangaande dit object, samen 

zijn deze van toepassing. Veilinghuis Bouwman heeft het recht, zonder waarschuwing of nadere uitleg, 

een gebruiker onmiddellijk van de registratie te verwijderen. Voor het geval dat een gebruiker wordt 

afgemeld, om welke redenen dan ook, is de gebruiker voorts gebonden in een mogelijk al afgesloten 

handelsakkoord op Veilinghuis Bouwman. De binding geldt ook voor de op het tijdstip van verwijdering 

aangemelde objecten en mogelijke al afgegeven biedingen. Dit geldt voor zover Veilinghuis Bouwman 

niets anders beslist. Iedere gebruiker kiest een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze zijn strikt 

persoonlijk en mogen niet aan derden overgedragen worden. Als de gebruiker vreest dat iemand 

anders zijn wachtwoord kent, moet dit direct aan Veilinghuis Bouwman worden gemeld, Veilinghuis 

Bouwman blokkeert dan verdere toegang om misbruik in naam van de gebruiker te voorkomen. De 

gebruiker zal hierna een nieuw wachtwoord ontvangen. De gebruiker blijft altijd aansprakelijk in geval 

van misbruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam. De gebruiker kan altijd zelf zijn wachtwoord 

wijzigen.

Biedingsregels verkoop bij inschrijving.
Een bieding kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden gedaan zonder enig voorbehoud 

en zonder voorwaarden door Bieder. Een bieding kan slechts worden uitgebracht als de Bieder 

het daarvoor bestemde biedformulier volledig heeft ingevuld en kennis heeft genomen van de 

vastgestelde voorwaarden waarvan Bieder zich 100% bewust is dat een bieding bindend is en te allen 

tijde Verkoper en het Veilinghuis op geen enkel front aansprakelijk kan worden gesteld. Verkoper heeft 

te allen tijde recht om legitimatie aan Bieder te vragen. De bieding is exclusief vaste kosten exclusief 

BTW, notariskosten en overdrachtsbelasting (staat per object vermeld op het biedformulier). Voor de 

ontvangst van de bieding geldt het tijdstip van ontvangst zoals aangegeven door Veilinghuis Bouwman 

op zowel website als biedformulier en in de brochure, Veilinghuis Bouwman of Verkoper is niet 

aansprakelijk indien de Bieder als gevolg van een computerstoring, storingen aan hard- of software, 

dan wel andere omstandigheden van welke aard dan ook, geen bod kan of heeft kunnen uitbrengen. 

Te laat ontvangen biedingen zijn ongeldig. De Bieder is vanaf het moment waarop zijn bieding door 

Veilinghuis Bouwman is ontvangen, tot eventueel niet gunnen na sluiting van de Veiling, waarop kan 

worden ingeschreven, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bieding gebonden.

De immateriële rechten van Veilinghuis Bouwman.
Alle rechten met betrekking tot het veilingsysteem, hieronder alle voorwaarden, modaliteiten, 

beschrijvingen, data, bewerkingsmethodes en knowhow behoren uitsluitend aan Veilinghuis 

Bouwman. Alle auteursrechten, merken en trademarks en andere immateriële rechten voor en het 

betreffende veilingsysteem behoren uitsluitend aan Veilinghuis Bouwman. Het kopiëren of weergeven 

en iedere vorm van namaak en imitatie is strikt verboden. De gebruikers dienen alleen voor correcte 

en rechtmatige doeleinden van het veilingsysteem gebruik te maken. Ieder misbruik hiervan zal tot 

aansprakelijkheid en tot rechtelijke vervolging leiden.

Beperking van aansprakelijkheid.
Veilinghuis Bouwman is uitsluitend intermediair en nooit partij in een handel die op de Veiling wordt 

aangegaan of gesloten tenzij anders staat omschreven. Partijen in afgesloten objecthandel zijn 

uitsluitend Koper en Verkoper. Veilinghuis Bouwman in geen enkel opzicht verantwoordelijk is voor de 

verhandelde objecten, en ook niet voor het gedrag van Koper en Verkoper. Dit geldt in bijzonderheid, 

maar niet gelimiteerd in verhouding tot de informatie over het object van de Verkoper en/of het wel of 

niet leveren van het object door de Verkoper, de rechtmatige eigenaar is van het verkochte, mogelijke 

rechten van derden door beslagleggingen, eigendoms-voorbehouden, kooprechten of welke rechten 

dan ook - en het wel of niet betalen of aanvaarden van het object door de Koper. Veilinghuis Bouwman 

is niet verantwoordelijk voor bedrijfsstoringen en fouten ontstaan als directe of indirecte gevolgen 

van communicatiefout(en), fouten bij het intoetsen, crashen of stoornissen op het Internet, de servers 

van het veilingsysteem, zowel hardware als software. Veilinghuis Bouwman is onder geen enkele 

voorwaarde aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte verliezen waaronder winstderving, verlies 

van inkomen en zakelijke mogelijkheden en verliezen van data, informatie en dergelijke. Verder is 

Veilinghuis Bouwman onder geen voorwaarden verantwoordelijk in gevallen van onmacht of voor 

omstandigheden waarop Veilinghuis Bouwman zonder invloed is. Iedere mogelijke aansprakelijkheid 

van Veilinghuis Bouwman zal niet worden gehonoreerd. Omgang met persoonlijke gegevens, disclaimer. 

Alle informatie over de gebruikers, die de gebruikers aan Veilinghuis Bouwman ter vervoeging stellen, 

worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend in omvang die noodzakelijk zijn om een handel 

te voltooien voor dit doel aan derden ter beschikking gesteld. Veilinghuis Bouwman behoudt het recht 

om informatie aan openbare instanties en anderen door te geven, gebaseerd op wettelijke- of een 

door de Rechtbank opgelegde, verplichting. Veilinghuis Bouwman maakt dusdanig gebruik van de 

informatie voor interne doeleinden binnen Veilinghuis Bouwman of concern gerelateerde bedrijven. 

Verder behoudt Veilinghuis Bouwman het recht om de gegevens in anonieme vorm in verband met 

marketing, gebruikersonderzoeken en gidsen te gebruiken. Registrering als gebruiker is mede accept 

van dit recht voor Veilinghuis Bouwman.

Over de voorwaarden:
De veilingvoorwaarden zijn altijd opvraagbaar bij Veilinghuis Bouwman en staan vermeld in de 

verkoop brochure en op de site van de actieve Veiling vermeld.

Voorbehoud van druk- en typefouten.
Veilinghuis Bouwman neemt voorbehoud van druk en typefouten en aanvaardt hiervoor geen 

verantwoordelijkheid.

Veilinghuis Bouwman, roerende en onroerende zaken
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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.

Algemene
voorwaarden

Saturnusweg 6a
6971 GX Brummen

0575 56 03 93
info@veilinghuisbouwman.com
www.veilinghuisbouwman.com

Voorbehoud van gunning/voorwaarden
De hoogste Bieder zal in beginsel Koper zijn. De Verkoper kan echter nog het recht in beraad hebben, 

wat inhoudt dat de Verkopende partij te allen tijde het recht heeft te besluiten om het object niet te 

gunnen aan de hoogste Bieder. Verkoper heeft tevens ook alle recht het object aan niemand te gunnen. 

Binnen 48 uur na het einde van de inschrijving wordt de hoogste Bieder op de hoogte gesteld dat hij 

of zij de hoogste Bieder is gebleken. De verkopende partij beslist over het al dan niet aanvaarden 

van biedingen en over de gunning. Verkopende partij en Veilinghuis Bouwman is niet aansprakelijk 

voor schade die bij de Bieder ontstaat vanwege het niet gunnen van een kavel c.q. object. Na gunning 

wordt de gegunde telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht. Telefonische inlichtingen over 

de uitslag van de verkoop worden niet verstrekt. Bij gunning door verkopende partij dient Koper 

binnen maximaal 7 dagen na de datum van gunning 10% van de koopprijs per bank te voldoen op 

de Gescheiden rekening van de Notaris. De volledige koopprijs minus aanbetaling van de 10% maar 

incl. vaste kosten en de notariskosten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de dag van de gunning vóór 

12:00 uur te zijn voldaan op de Gescheiden rekening van de Notaris ofwel een afgifte van het volledige 

bedrag door middel van een Bankgarantie.

Aansprakelijkheid.
Veilinghuis Bouwman handelt uitsluitend als tussenpersoon in opdracht van Verkoper en kan daarmee 

in geen enkele vorm aansprakelijk worden gesteld evenals de Verkopers ook zij zijn in geen enkel 

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. Objecten die verhuurd zijn 

worden te allen tijde ook in verhuurde toestand mee verkocht, huidige huurcontracten met Huurders 

gaan automatisch over na gunning aan de Koper. 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. Ieder heeft het recht voor eigen kosten binnen de termijn 

van verkoop waar nodig onderzoeken te verrichten zowel bouwkundig als bodem. Indien Koper na 

gunning niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal deze door de Verkoper in gebreke worden 

gesteld middels een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot en gedurende 3 dagen met de 

nakoming van één of meer van zijn verplichtingen nalatig blijft, is de Koper in verzuim en heeft de 

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 ook 

opnieuw aanbieden door Verkoper binnen 3 maanden onder gelijke condities en voorwaarden als 

ten tijde van de oorspronkelijke Veiling van in gebreke zijnde Koper een lagere koopsom zal worden 

behaald het verschil ook op de oorspronkelijke Koper worden verhaald. Bij hogere opbrengst zal de 

oorspronkelijke Koper geen voordeel genieten. Voor de goede orde: het betreft een zgn. voetstootse 

overdracht; de Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de betreffende panden en gronden worden 

verkocht door ondergetekende q.q. in het kader van het hierdoor genoemde vrijwillige inschrijving. 

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. De 

functie van Veilinghuis Bouwman is uitsluitend als Veilinghouder de veilingsite van Veilinghuis 

Bouwman voor Koper en Verkoper ter beschikking te stellen. De rol van Veilinghuis Bouwman is alleen 

en uitsluitend het bemiddelen van een wederzijds bindende afspraak over een handel tussen Koper 

en Verkoper. Als er een overeenkomst over een handelstransactie is ingegaan via website, email 

van Veilinghuis Bouwman, via de klantenservice/servicedesk van Veilinghuis Bouwman of overig 

bemiddeld is door Veilinghuis Bouwman, is de afspraak bindend voor Koper. Koper is verplicht het 

afgesproken bedrag te betalen, en Verkoper is onder voorbehoud van punt gunning verplicht om het 

desbetreffende object af te leveren in de beschreven staat waarover een Handel is gesloten.

Categorieën van gebruikers en rechten.
Alle categorieën bedrijven en particulieren kunnen zich laten registreren als gebruiker van de 

Veilinghuis Bouwman veilingsite. Er zijn verschillende rechten en verplichtingen ontleend aan de 

verschillende soorten gebruikers. Veilinghuis Bouwman behoudt het recht om gebruikers zonder nader 

uitleg van registratie uit te sluiten en overige speciale voorwaarden op te stellen voor het goedkeuren 

van een gebruiker, dit kan doormiddel van deze algemene voorwaarden en bepalingen die zijn 

vermeld op de site van Veilinghuis Bouwman en of vermeld in brochures aangaande dit object, samen 

zijn deze van toepassing. Veilinghuis Bouwman heeft het recht, zonder waarschuwing of nadere uitleg, 

een gebruiker onmiddellijk van de registratie te verwijderen. Voor het geval dat een gebruiker wordt 

afgemeld, om welke redenen dan ook, is de gebruiker voorts gebonden in een mogelijk al afgesloten 

handelsakkoord op Veilinghuis Bouwman. De binding geldt ook voor de op het tijdstip van verwijdering 

aangemelde objecten en mogelijke al afgegeven biedingen. Dit geldt voor zover Veilinghuis Bouwman 

niets anders beslist. Iedere gebruiker kiest een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze zijn strikt 

persoonlijk en mogen niet aan derden overgedragen worden. Als de gebruiker vreest dat iemand 

anders zijn wachtwoord kent, moet dit direct aan Veilinghuis Bouwman worden gemeld, Veilinghuis 

Bouwman blokkeert dan verdere toegang om misbruik in naam van de gebruiker te voorkomen. De 

gebruiker zal hierna een nieuw wachtwoord ontvangen. De gebruiker blijft altijd aansprakelijk in geval 

van misbruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam. De gebruiker kan altijd zelf zijn wachtwoord 

wijzigen.

Biedingsregels verkoop bij inschrijving.
Een bieding kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden gedaan zonder enig voorbehoud 

en zonder voorwaarden door Bieder. Een bieding kan slechts worden uitgebracht als de Bieder 

het daarvoor bestemde biedformulier volledig heeft ingevuld en kennis heeft genomen van de 

vastgestelde voorwaarden waarvan Bieder zich 100% bewust is dat een bieding bindend is en te allen 

tijde Verkoper en het Veilinghuis op geen enkel front aansprakelijk kan worden gesteld. Verkoper heeft 

te allen tijde recht om legitimatie aan Bieder te vragen. De bieding is exclusief vaste kosten exclusief 

BTW, notariskosten en overdrachtsbelasting (staat per object vermeld op het biedformulier). Voor de 

ontvangst van de bieding geldt het tijdstip van ontvangst zoals aangegeven door Veilinghuis Bouwman 

op zowel website als biedformulier en in de brochure, Veilinghuis Bouwman of Verkoper is niet 

aansprakelijk indien de Bieder als gevolg van een computerstoring, storingen aan hard- of software, 

dan wel andere omstandigheden van welke aard dan ook, geen bod kan of heeft kunnen uitbrengen. 

Te laat ontvangen biedingen zijn ongeldig. De Bieder is vanaf het moment waarop zijn bieding door 

Veilinghuis Bouwman is ontvangen, tot eventueel niet gunnen na sluiting van de Veiling, waarop kan 

worden ingeschreven, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bieding gebonden.

De immateriële rechten van Veilinghuis Bouwman.
Alle rechten met betrekking tot het veilingsysteem, hieronder alle voorwaarden, modaliteiten, 

beschrijvingen, data, bewerkingsmethodes en knowhow behoren uitsluitend aan Veilinghuis 

Bouwman. Alle auteursrechten, merken en trademarks en andere immateriële rechten voor en het 

betreffende veilingsysteem behoren uitsluitend aan Veilinghuis Bouwman. Het kopiëren of weergeven 

en iedere vorm van namaak en imitatie is strikt verboden. De gebruikers dienen alleen voor correcte 

en rechtmatige doeleinden van het veilingsysteem gebruik te maken. Ieder misbruik hiervan zal tot 

aansprakelijkheid en tot rechtelijke vervolging leiden.

Beperking van aansprakelijkheid.
Veilinghuis Bouwman is uitsluitend intermediair en nooit partij in een handel die op de Veiling wordt 

aangegaan of gesloten tenzij anders staat omschreven. Partijen in afgesloten objecthandel zijn 

uitsluitend Koper en Verkoper. Veilinghuis Bouwman in geen enkel opzicht verantwoordelijk is voor de 

verhandelde objecten, en ook niet voor het gedrag van Koper en Verkoper. Dit geldt in bijzonderheid, 

maar niet gelimiteerd in verhouding tot de informatie over het object van de Verkoper en/of het wel of 

niet leveren van het object door de Verkoper, de rechtmatige eigenaar is van het verkochte, mogelijke 

rechten van derden door beslagleggingen, eigendoms-voorbehouden, kooprechten of welke rechten 

dan ook - en het wel of niet betalen of aanvaarden van het object door de Koper. Veilinghuis Bouwman 

is niet verantwoordelijk voor bedrijfsstoringen en fouten ontstaan als directe of indirecte gevolgen 

van communicatiefout(en), fouten bij het intoetsen, crashen of stoornissen op het Internet, de servers 

van het veilingsysteem, zowel hardware als software. Veilinghuis Bouwman is onder geen enkele 

voorwaarde aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte verliezen waaronder winstderving, verlies 

van inkomen en zakelijke mogelijkheden en verliezen van data, informatie en dergelijke. Verder is 

Veilinghuis Bouwman onder geen voorwaarden verantwoordelijk in gevallen van onmacht of voor 

omstandigheden waarop Veilinghuis Bouwman zonder invloed is. Iedere mogelijke aansprakelijkheid 

van Veilinghuis Bouwman zal niet worden gehonoreerd. Omgang met persoonlijke gegevens, disclaimer. 

Alle informatie over de gebruikers, die de gebruikers aan Veilinghuis Bouwman ter vervoeging stellen, 

worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend in omvang die noodzakelijk zijn om een handel 

te voltooien voor dit doel aan derden ter beschikking gesteld. Veilinghuis Bouwman behoudt het recht 

om informatie aan openbare instanties en anderen door te geven, gebaseerd op wettelijke- of een 

door de Rechtbank opgelegde, verplichting. Veilinghuis Bouwman maakt dusdanig gebruik van de 

informatie voor interne doeleinden binnen Veilinghuis Bouwman of concern gerelateerde bedrijven. 

Verder behoudt Veilinghuis Bouwman het recht om de gegevens in anonieme vorm in verband met 

marketing, gebruikersonderzoeken en gidsen te gebruiken. Registrering als gebruiker is mede accept 

van dit recht voor Veilinghuis Bouwman.

Over de voorwaarden:
De veilingvoorwaarden zijn altijd opvraagbaar bij Veilinghuis Bouwman en staan vermeld in de 

verkoop brochure en op de site van de actieve Veiling vermeld.

Voorbehoud van druk- en typefouten.
Veilinghuis Bouwman neemt voorbehoud van druk en typefouten en aanvaardt hiervoor geen 

verantwoordelijkheid.

Veilinghuis Bouwman, roerende en onroerende zaken
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BIJLAGEN (los):
• Biedformulier object 1 en/of 2

In deze brochure wordt u hierna beknopt geïnformeerd over diverse kenmerken van de objecten, waarbij vanuit 
het standpunt van transparantie ten behoeve van geïnteresseerde kopers bewust gekozen is, louter openbare 
informatie uit de voor ieder openbare registers te vermelden. In opdracht van de verkoper worden de objecten ‘in 
de huidige staat, vrij van huur en gebruik en na levering tegen finale kwijting’ via een verkoop bij inschrijving op 
de markt aangeboden, De huidige aangeboden staat kan tijdens de twee kijkdagen als genoemd in deze 
informatiebrochure door geïnteresseerden zelf beoordeeld en ingeschat kan worden.
De digitale losse bijlagen bij deze brochure betreffen:

• een biedformulier
• kadastrale kaart
• een concept leveringsakte (op aanvraag via mail digitaal beschikbaar) 
• de eigendomstitels van het complex (op aanvraag via mail digitaal beschikbaar)
• bijzondere erfpachtvoorwaarden 1914 en Algemene erfpachtvoorwaarden 1911 Gemeente

Zutphen (op aanvraag via mail digitaal beschikbaar) 
Alle bijlagen met de betreffende inhoud maken integraal onderdeel uit van deze verkoop bij inschrijving. 
Geïnteresseerde kandidaten worden geacht hiervan kennis te hebben genomen bij het uitbrengen van een bod 
per biedformulier.
Bodemkundige, bouwkundige, milieukundige en overige onderhoudstechnische, juridische en/of planologische 
zaken zijn niet onderzocht door verkoper of Veilinghuis Bouwman. Enige aansprakelijkheid hieromtrent wordt 
binnen de aangeboden ‘huidige staat’ als voornoemd uitgesloten door opdrachtgever en Veilinghuis Bouwman. 
Een transport en levering vindt daarmee plaats tegen finale kwijting voor verkoper.

Opdrachtgever/verkoper: Fam. Siebers.

Opdrachtnemer: Veilinghuis Bouwman te Brummen.

Notaris: Mr. R.G. de Wilde van DWR Notarissen te Zutphen.

Opdracht: Opdrachtgever heeft opdrachtnemer opdracht gegeven diverse onroerende zaken bij
inschrijving te verkopen in de huidige staat en tegen finale kwijting voor verkoper na
transport en levering.

Object 1 - Pollaan 10 en 10a: Het betreft resp. nr 10 een bedrijfshal met toebehoren op eigen volgebouwde grondkavel 
van 350 m² en nr 10a twee bedrijfsloodsen met opslagschuur en terrein, erf en toebehoren 
op een grondperceel van 908 m² uitgegeven in eeuwigdurende erfpacht door de Gemeente 
Zutphen.

Object 2 - Pollaan 12: Het betreft een driehoekig grondperceel van 1.229 m² uitgegeven in eeuwigdurende 
erfpacht door de Gemeente Zutphen met hierop een opslagloods, erf, terrein en verder 
toebehoren.

Locatie:
De industriële registergoederen zijn langs de spoorlijn gelegen op bedrijventerrein De Mars. Als gevolg van voortschrijdende 
herontwikkelingen wordt het gebied steeds duurzamer en innovatiever. Het goed bereikbare bedrijventerrein en gebied 
bevat – als één van de grootste bedrijventerreinen in de Provincie Gelderland - een gemêleerde en aantrekkelijk mix van 
uiteenlopende bedrijvigheid met rond het NS-Station/Noorderhaven nieuwe fraaie woon- en detailhandelsfuncties.  
Zutphen is goed bereikbaar zowel met het Openbaar Vervoer middels het belangrijke regionale NS Station, als met de 
auto via diverse Provinciale autowegen naar alle delen van het land. Recent is een nieuwe rondweg aangelegd met snelle 
aansluiting richting Deventer (A1).

Informatie/bronnen:
Alle informatie uit deze brochure is verkregen uit voor ieder openbaar te raadplegen (overheids)instanties en media, 
aangevuld met informatie verstrekt door opdrachtgever.

Ten uitvoering:
•

•

Vanaf maandag 9 maart  2020 start de verkoop bij inschrijving en het verkooptraject loopt af op donderdag 26 maart 2020.
Veilinghuis Bouwman zal gedurende deze periode twee kijkdagen houden waarop het terrein en de objecten opengesteld
zullen worden. Data: Dinsdag 10 maart 2020 en Maandag 16 maart 2020 tussen 10.00 en 12.00 uur.
Geïnteresseerde kandidaten dienen hun schriftelijke en onvoorwaardelijke bieding vóór of uiterlijk op 26 maart 2020 om
16:00 uur te hebben gedaan aan Veilinghuis Bouwman per email info@veilinghuisbouwman.com of per post: Veilinghuis
Bouwman, t.a.v. de heer D.W.K. Bouwman, Saturnusweg 6a, 6971 GX Brummen.

• U kunt uw bieding alleen indienen middels het bijgesloten biedformulier, waarop aangekruist kan worden op welk van
de twee objecten of beiden geboden is. Specifieke biedvoorwaarden en uitgangspunten omtrent de bieding staan op het
biedformulier vermeld.

• Na gunning dient u binnen 7 dagen een bankgarantie van 10% van het totale aankoopbedrag af te geven.
• Het transport bij notaris DWR Notarissen dient binnen 30 dagen na gunning - of zoveel eerder als op het biedingsformulier

is aangegeven - plaats te vinden.
• De objecten 1 en 2 zijn vrij van huur en gebruik.

Aansprakelijkheid:
Veilinghuis Bouwman en opdrachtgever zijn in geen geval aansprakelijk voor schade die de koper lijdt als gevolg van de 
onderhoudsstaat of bezwaring van de objecten. Veilinghuis Bouwman en opdrachtgever 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.

Veilinghuis Bouwman te Brummen wordt 
geleid door 2 vennoten, die samen de 
directie vormen van de vennootschap 
onder firma. Al ruim 20 jaar is de 
dagelijkse leiding in handen van David 
en Esmiranda Bouwman.

Veilinghuis Bouwman onderscheidt 
zich door de opdrachtgever geheel 
te ontzorgen bij zowel veilingen als 
verkoop bij inschrijving. Het komt er in 
het kort op neer dat wij op moment van 
toewijzing c.q. gunning van te veilen 
vastgoedobjecten, volledig zorgdragen 
voor het transparant laten verlopen van 
dit proces.

Het Veilinghuis veilt, bemiddelt 
of verkoopt middels inschrijving 
zowel roerende als onroerende 
goederen uit particulier of zakelijk 
opdrachtgeverschap, faillissementen, 
bedrijfsbeëindigingen, overnames, 
nalatenschappen, overtollige 
voorraden en beëindigen hobby. 
Hierbij taxeren, registreren en 
beschrijven wij de goederen met 
bijbehorende foto’s en verwerken dit 
in catalogi op papier en/of internet. 
Ook bemiddelen wij in onderhandse 
verkoop bij kleine partijen en is het 
ook mogelijk complete inboedels aan 
het veilinghuis te verkopen (vraag 
naar onze voorwaarden). Tevens 
voeren wij ontruimingen uit welke na 
opdracht binnen enkele dagen kunnen 
plaatsvinden.

Om een zo’n hoog mogelijk 
veilingresultaat te behalen beschikken 
we over een imposant klantenbestand 
(particulieren en bedrijven) in binnen 
en buitenland. Voor iedere veiling 
gaan er vele uitnodigingen de deur uit 
en adverteren we in zowel regionale, 
nationale en indien van toepassing ook 
internationale bladen.

Als één van de weinige veilinghuizen zijn 
wij gespecialiseerd in het traditioneel 
afhameren op de veilinglocatie, 
natuurlijk veilen wij ook middels online 
internet. Wij veilen vanaf ons veilinghuis 
te Brummen, op locatie of nabij locatie.

Heeft u nog vragen, belt u ons dan 
gerust. Onze medewerkers helpen 
u graag verder. Ook kan er een 
vrijblijvende afspraak gemaakt worden 
om onze werkwijze op maat toe te 
lichten.

HET VEILINGTEAM BOUWMAN:
Saturnusweg 6a 
6971 GX Brummen

0575 56 03 93    |    06 30 03 74 40
www.veilinghuisbouwman.com
info@veilinghuisbouwman.com


