Mijnsherenlaan 144 A
3081 CK Rotterdam
Appartement

6

MRT
2019

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Objectomschrijving
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping en de
rechterachterzijde van de slaapverdieping met toebehoren, gelegen te 3081 CK Rotterdam, Mijnsherenlaan 144 A,
kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie G, complexaanduiding 4353, appartementsindex 6, uitmakende het
negenentwintig/ honderd vierentachtigste (29/184) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het bebouw
met erf te Rotterdam, Mijnsherenlaan 142 en 144, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend
gemeente Charlois sectie G nummer 3723, groot twee are en negenentachtig centiare (2 a 89 ca);

Kadastrale gegevens
kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie G, complexaanduiding 4353, appartementsindex 6

Veilinglocatie & -datum
Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid
Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam
woensdag 6 maart 2019 vanaf 13:30

Koop
Verkoop
Inzetpremie
Omzetbelasting
Datum van aanvaarding en betaling
Inzetsom
Afmijnsom
Gegund

Beslagveiling
Conform de algemene voorwaarden
Niet verschuldigd
Conform de algemene voorwaarden
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Notariskantoor
Ambachtse Notaris

Mevr. E Deurloo

Grotenoord 23
3341 LT Hendrik Ido Ambacht

Telefoonnummer

Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

078-6845999

078-6845999
078-6845990
info@ambachtsenotaris.nl

Algemene voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.

Bijzondere voorwaarden
Op het appartement staat volgens de Basisregistratie Personen een andere persoon dan de eigenaar van het
registergoed ingeschreven. De gebruikssituatie van het appartement is voor zover ons bekend: verhuurd.
De veiling van het appartement aan Mijnsherenlaan 144A te Rotterdam betreft een beslagveiling. Het is daarom niet
mogelijk om een schriftelijk onderhands bod uit te brengen voor de veiling uit of om het huurbeding in te roepen tegen
eventuele bekende en onbekende huurders.
Op de openbare executoriale verkoop zijn de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE) van
toepassing, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.
De veilingvoorwaarden staan gepubliceerd op de website van: openbareverkoop.nl en veilingnotaris.nl.
Ambachtse Notaris
Behandelaar: E. Deurloo
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