11 volautomatische parkeerplaatsen te
Breda
Overig + Beleggingsobject

11
JUL

2019

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

Objectomschrijving
11 volautomatische parkeerplaatsen in de parkeerkelder van DOK64 gelegen nabij de Markendaalseweg 64 te Breda.
Deze volautomatisch parkeerplaats werkt als volgt:
U rijdt uw auto in een ruim parkeervak waarna een volautomatisch systeem uw auto onder in de kelder plaatst.
Voor de veiligheid vindt deze automatisch verplaatsing alleen plaats als de bestuurder de auto heeft verlaten. Wanneer
de auto nodig is voor vertrek, steekt de bestuurder de sleutel in het bedieningspaneel en toetst de juiste code in. De
auto verschijnt vervolgens in het parkeervak. Bij het in- en uitrijden van de garage rijdt de auto onder een glazen wand
door die vanuit de tuin daglicht in de garage-entree toelaat.
U verlaat het gebouw via de hoofdingang van Dok 64.
Ophalen / vertrekken:
Wanneer de auto nodig is voor vertrek, houdt u als de bestuurder de handzender voor het bedieningspaneel van het
aan-/afmeldstation. De auto verschijnt vervolgens in het parkeervak. U kunt vervolgens naar uw auto en de
parkeergarage verlaten met behulp van de handzender. De garagedeur sluit automatisch achter u.
De voordelen op een rijtje:
-

uw auto staat veilig en droog
uw auto is niet zichtbaar
eenvoudig inrijden en uitrijden: duidelijke instructies
uw auto wordt automatisch gekeerd, dat betekend zowel vooruit in- als uitrijden
altijd plaats in de binnenstad, geen zoektocht meer nodig

Bezichtiging
Bezichtiging is mogelijk.

Veilinglocatie & -datum
Zelfstandige veiling

Inzet
Afslag

donderdag 11 juli 2019 vanaf 13:00
donderdag 11 juli 2019 vanaf 13:15

Koop
Verkoop
Inzetpremie

Faillissementsveiling
Conform de algemene voorwaarden
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Omzetbelasting
Datum van aanvaarding en betaling
Inzetsom
Afmijnsom
Gegund

Niet verschuldigd
Conform de algemene voorwaarden

Notariskantoor
Schut | Van Os Notarissen N.V.

Dhr. Mr. J.P. van Harseler

De Lairessestraat 20
1071 PA Amsterdam

Telefoonnummer

Telefoonnummer
E-mailadres

+31 (0) 20 - 305 7979

+31 (0) 20 - 305 7979
Bijl@SchutvanOs.nl

Algemene voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVIVV 2013 van toepassing.
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