Marter 1
1273 KD Huizen

26

MRT

Woonhuis + Grond
Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Objectomschrijving
(1) het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend te (1273 KD) Huizen, Marter 1, kadastraal
bekend gemeente Huizen, sectie E, nummer 629, groot eenhonderd en vierenveertig vierkante meter (144 m2) (het
"Registergoed I");
(2) een perceel grond (erf/tuin) gelegen nabij voormeld woonhuis, kadastraal bekend gemeente Huizen, sectie E,
nummer 4925, groot vier vierkante meter (4 m2) (het "Registergoed II"),
(Het Registergoed I en het Registergoed II tezamen het "Registergoed")

Kadastrale gegevens
(1) gemeente Huizen, sectie E, nummer 629;
(2) gemeente Huizen, sectie E, nummer 4925.

Veilinglocatie & -datum
Zelfstandige veiling

dinsdag 26 maart 2019 vanaf 14:00

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

Executieveiling
Conform de algemene voorwaarden
Niet verschuldigd
Conform de algemene voorwaarden

Notariskantoor
CMS Derks Star Busmann N.V. - Amsterdam

Mevr. L. Verzijden

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

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

Bijzondere voorwaarden
Zie onder downloads het uittreksel van de bijzondere veilingvoorwaarden.
Bijzonderheden:
Onderhandse biedingen kunnen uitsluitend worden uitgebracht voor Registergoed I.
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder. Indien de bieder geen
ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris, door welke oorzaak dan ook, niet
heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris
of zijn bod de notaris wel heeft bereikt. Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval
het bod de notaris niet of niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn
uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en
bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
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