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Informatie
Papierbaan 50A-I te Winschoten

Op bedrijventerrein Reiderland in Winschoten, wordt deze unieke, grootschalige bedrijfsruimte voor de verkoop aangeboden.  
Het object is totaal groot circa 6.574 m² en is gelegen op een royaal perceel van circa 5.315 m². De voormalige papierfabriek
wordt gekenmerkt door een maximale vrije hoogte van 6m¹ op de begane grond en 12 m¹ op de eerste verdieping. 

Object
Papierbaan 50A-I te (9672 BH) Winschoten

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 juncto 3:254 BW) op 26 maart 2021, ‘s ochtends vanaf 11:00 uur, online openbare 
veiling via BOG Auctions, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Trip Advocaten & Notarissen.

Bezichtigingen
2 maart 2021: om 14:00 uur 
9 maart 2021: om 14:00 uur 

NB. Geïnteresseerden dienen zich (ruim) van tevoren aan te melden voor een bezichtiging. 

Veiling
Openbare veiling (executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW)

De openbare veiling vindt plaats op vrijdag 26 maart 2021, ’s ochtends vanaf 11:00 uur, online (bij inzet en afslag) via
www.bog-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Trip Advocaten & Notarissen.

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015
(“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en
gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com.

http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/


Informatie
Papierbaan 50A-I te Winschoten

Soort
Grootschalige bedrijfsruimte met kantoor

Bouwjaar
1987

Locatie
Het bedrijfsobject is gelegen op bedrijventerrein Reiderland, aan de noordoostzijde van Winschoten. Samen met 
bedrijventerreinen Rensel en Hoogebrug vormt Reiderland het belangrijkste industriegebied van Winschoten. Het 
bedrijventerrein is gelegen op steenworp afstand van de op-en afritten van de A7. Bedrijven die in de omgeving zijn 
gevestigd zijn o.a. ZieglerBrandweertechniek, WPA Robertus, PontmeyerWinschoten, VirolMetaal en Steenhuis Recycling.

Bereikbaarheid
De locatie is per auto uitstekend bereikbaar via de A7. De op-en afritten van deze snelweg zijn binnen 5 autominuten te 
bereiken via de Beertsterweg. Op loopafstand bevinden zich ook een tweetal bushaltes die van en naar het centrum en het 
treinstation rijden.

Oppervlakte
De bedrijfsruimte is totaal groot circa 6.574 m² en is verdeeld over twee lagen: 

Begane grond : circa 3.701 m² 
Eerste verdieping : circa 2.519 m² + 
Totaal : circa 6.574 m²



Informatie
Papierbaan 50A-I te Winschoten

Opleveringsniveau
Het object wordt in de huidige staat opgeleverd, o.a. voorzien van de navolgende voorzieningen: 
- alarminstallatie
- systeemplafonds met verlichting
- camerabeveiliging (gedeeltelijk)
- rookmelders
- brandblussers 
- pantry 
- twee overheaddeuren



Kadastrale informatie
Papierbaan 50A-I te Winschoten

Papierbaan 50A-I te Winschoten, kadastraal bekend: 

Kadastrale gemeente Winschoten
Sectie I
Nummers 1131
Groot 53 are en 15 centiare



Bestemmingsplan
Papierbaan 50A-I te Winschoten

Bestemming
Het object valt onder de bepalingen van het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Winschoten”, met de enkelbestemming 
“Bedrijventerrein- 4.2”. De voor Bedrijventerrein- 4.2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. gebouwen ten behoeve van bedrijven behorende tot en met categorie 4.2 van de in de bijlage 1 opgenomen Lijst van 
Bedrijfsactiviteiten met dien verstande dat bedrijven behorende tot categorieën 1 en 2 niet zijn toegestaan.

b. ter plaatse van de aanduiding ‘Laad- en losplaats’ een gemeentelijke laad- en loskade;
c. ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting' een ontsluitingsroute;

en daarbij behorende:

d. niet zelfstandige kantoorfuncties;
e. niet zelfstandige detailhandel, niet zijnde detailhandel in voedings- en genotsmiddelen, welke als een ondergeschikt 

onderdeel van een bedrijf valt aan te merken;
f. wegen en paden;
g. tuinen, erven en terreinen;
h. gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen;
i. groenvoorzieningen en waterlopen;
j. parkeervoorzieningen;
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Onder de bedrijfsactiviteiten is het vervaardigen en/of de opslag en/of detailhandel van vuurwerk niet begrepen.In de 
bestemming zijn risicovolle inrichtingen niet begrepen, met uitzondering van bestaande risicovolle inrichtingen.



Bestemmingsplan
Papierbaan 50A-I te Winschoten



Overige informatie
Papierbaan 50A-I te Winschoten

Onderhandse bieding
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór de 
datum van openbare veiling (uiterlijk 11 maart 2021 om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te 
worden gericht (Trip Advocaten & Notarissen t.a.v. dhr. F. (Frank) Roelink, Postbus 1105, 9701 BC Groningen, of per email: 
veilingen@triplaw.nl)

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bog-auctions.com

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden
is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom. Deze premie wordt berekend over het hoogst 
geboden bedrag tijdens de inzet en wordt uitgekeerd aan de hoogste bieder bij inzet. Lees verder de veilingvoorwaarden 
voor de exacte regeling. 

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover binnen zes werkdagen na 
veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken. 

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden
gepubliceerd op www.bog-auctions.com

mailto:veilingen@triplaw.nl
http://www.bog-auctions.com/
http://www.bog-auctions.com/


Overige informatie
Papierbaan 50A-I te Winschoten

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. 

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het 
registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. 

Energieprestatiecertificaat
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de 
Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt 
dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten. 
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Contactgegevens
Papierbaan 50A-I te Winschoten

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars
Ubbo Emmiussingel 37

Postbus 1330
9701 BH Groningen

T: 050 - 311 30 31
E: info@kooistrafeenstra.nl

Derk Wolters De heer F. (Frank) Roelink
06 – 290 444 12 050 – 599 79 99
d.wolters@kooistrafeenstra.nl veilingen@triplaw.nl

Informatie die bij concrete interesse en op aanvraag kan worden verstrekt:
• Bodeminformatie
• Plattegrondtekening

Disclaimer
Deze informatie is vertrouwelijk en wordt te goeder trouw aan u beschikbaar gesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
De informatie is met zorg samengesteld. Opdrachtgever en/of adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de (on)juistheid van deze 
gegevens. Deze informatie mag niet als grondslag voor een overeenkomst worden beschouwd. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de 
verkoopprocedure ter zake dit gebouw naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving, te veranderen. Opdrachtgever behoudt het recht voor te 
allen tijde met één of meer gegadigden te onderhandelen en/of zonder opgaaf van reden zich terug te trekken, welke niet zal leiden tot enige 
aanspraak en/of vergoeding. Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars handelt exclusief als adviseur van haar opdrachtgever.

mailto:info@kooistrafeenstra.nl
mailto:d.wolters@kooistrafeenstra.nl
mailto:veilingen@triplaw.nl


Samenvatting
Papierbaan 50A-I te Winschoten

BOG Auctions en Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars V.O.F. (hierna te noemen ‘Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars’) zijn door Opdrachtgever
aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande online verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de Papierbaan
50A-1 te Winschoten (de “Transactie”). BOG Auctions en Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars zijn door de Opdrachtgever geautoriseerd,
uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de opdrachtgever, om namens de Opdrachtgever deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te
verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële
Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of
uitnodiging van de Opdrachtgever en/of Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars en/of BOG Auctions tot het aangaan van de Transactie of toezegging
of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden
voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen
adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in
te winnen. Alle kosten die Potentiële Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van
die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.

De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de Transactie. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming
van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed.

De Opdrachtgever en/of BOG Auctions en/of Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen
gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze
Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin.
Specifiek wordt er door de Opdrachtgever en/of BOG Auctions en/of Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars geen verklaring of garantie gegeven
inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens.
Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Opdrachtgever,
noch Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan
te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

BOG Auctions / Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Opdrachtgever en zal
derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of
opdrachtgever in relatie tot de Transactie.



Biedproces
Papierbaan 50A-I te Winschoten

Registreren
Om een bieding uit te kunnen brengen dient u tijdig een account aan te maken op de website van www.bog-auctions.com.

Legaliseren
Bovendien dient u zich eenmalig te legaliseren voor het platform BOG Auctions. De daartoe bestemde registratieverklaring vindt u tevens op de 
bovengenoemde website. De registratieverklaring dient u in het bijzijn van een notaris te ondertekenen. De notaris dient daarbij uw handtekening te 
legaliseren door middel van ondertekening van de verklaring aan het slot van de registratieverklaring. Wanneer u zich laat legaliseren bij de notaris 
dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Inzetfase
De veiling zal beginnen met een openingsbod, welke meestal een week voor de veiling wordt vermeld. Het is ook mogelijk dat de veiling zal starten 
vanaf € 0,--. Vervolgens wordt er met een minimaal bedrag opgeboden totdat er niet hoger wordt geboden. Dat bedrag wordt de 
inzetsom genoemd. Deze fase staat in de veilingwereld ook wel bekend als inzetfase of de opbodfase.
Voordat men een bieding kan plaatsen moeten eerst de extra voorwaarden worden geaccepteerd. Door deze voorwaarden te accepteren verklaart 
een bieder dat hij akkoord is met de voor de veiling geldende voorwaarden en op de hoogte is van de bijkomende kosten zoals vermeld bij de 
veilinginformatie.
Indien in de laatste minuut voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de inzetfase met twee minuten verlengd. Degene 
die het hoogst heeft opgeboden, heeft vaak (indien er wordt afgeslagen en gegund) recht op een premie, de zogenoemde inzetpremie. Of deze 
premie van toepassing is staat vermeld op de desbetreffende veilinginformatiepagina.

Afslagfase
Na het sluiten van de opbodfase volgt de afslag. Allereerst moet de afslagknop worden geactiveerd. Indien de extra voorwaarden nog niet waren 
geaccepteerd moeten deze ook aangevinkt worden. Zodra dit is gedaan verschijnt de tekst ‘Hier kunt u straks bieden op afslag’ en kan men 
een bod uitbrengen bij afslag zodra deze opent.
De afslag is een eenmalige fase en de veiling eindigt direct zodra een partij op de knop ‘MIJN’ drukt. Deze handeling kan niet ongedaan worden 
gemaakt.
Tijdens de afslag wordt er groot een teller getoond. In deze teller is het totaalbedrag van de inzetsom en het bod op afslag bij elkaar opgeteld. 
Bovenop dit bedrag komen vaak nog veilingkosten. Dit is meestal een vast bedrag, wat is terug te vinden bij de veilinginformatie.
Tel het totaal van de inzetsom, het bod op afslag en de veilingkosten bij elkaar op en men heeft het totaalbedrag. Het totaalbedrag van deze veiling 
is hetgeen de koper moet betalen voor het betreffende object. Dit is echter exclusief eventuele belastingen.

http://www.bog-auctions.com/
https://www.bog-auctions.com/legaliseren


Trip Advocaten & Notarissen te Groningen

t.a.v. mr. G. Mulder

Hereweg 93 

9721 AA Groningen

F: +31 (0)50 599 79 88

E: f.roelink@triplaw.nl

Onderhands bod

Ondergetekende

            Dhr./Mevr. ________________________________________ [voornamen] [naam]

            

            geboren _________________________[datum] te ___________________[plaats]

            

            Adres:____________________________________ Postcode en plaats:__________________________

            

            Telefoonnummer: ______________________________

            E-mailadres: __________________________________

            

            namens rechtspersoon

            

            KvK: ______________________________________________[handelsregistratienummer]

            

            Naam: ______________________________________________

            

            Adres:____________________________________ Postcode en plaats:__________________________

            

        
biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en

bijzondere veilingvoorwaarden, voor (BOG veilingnummer 54183),

Object

Papierbaan 50 A1 te Winschoten met openbare veilingdatum 26-03-2021 

Bod

            € ____________________________________ [bedrag]

            

            € _____________________________________________________________________ [In Tekst]

        

            Getekend door Dhr./Mevr. ______________________________[voornamen] [naam].

            

            Handtekening:

            

            

            ________________________________________

            

            Te:___________________________[plaats]

            

            Datum: _______________________[datum]

        

1. Onderteken het formulier;

2. voeg een kopie bij van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart);

3. voeg een kopie bij van een recent handelsregisteruittreksel (Indien van toepassing);

4. lever het formulier uiterlijk 11-03-2021 in bij de desbetreffende behandelaar van het notariskantoor,

 dit kan per e-mail, fax, per post of door afgifte op het notariskantoor.

 Indien u het formulier per post verzendt, houdt u er dan rekening mee dat uw bieding het notariskantoor uiterlijk

 op 11-03-2021 moet hebben bereikt. De executant is niet gehouden op de bieding in te gaan.



Trip Advocaten & Notarissen te Groningen

t.a.v. mr. G. Mulder

Hereweg 93 

9721 AA Groningen

F: +31 (0)50 599 79 88

E: f.roelink@triplaw.nl

Private execution sale

Signatory

            Mr./Mrs. ________________________________________ [first name] [surname]

            

            date of birth _________________________[date] in ___________________[place]

            

            Address:____________________________________ ZIP code, city and country:__________________________

            

            Phone number: ______________________________

            E-mail address: __________________________________

            

            on behalf of legal entity

            

            Chamber of Commerce: ______________________________________________[trade registration]

            

            Name: ______________________________________________

            

            Address:____________________________________ ZIP code, city and country:__________________________

            

        
offers, unconditional, without reservation, in accordance with the relevant declared applicable general conditions and

specific auctions conditions, (auction number 54183),

Object

Papierbaan 50 A1 at Winschoten with public auction date 26-03-2021 

Offer

            € ____________________________________ [amount]

            

            € _____________________________________________________________________ [In words]

            .

        

            Signed bij Mr./Mrs. ______________________________[first name] [surname].

            

            Signature:

            

            

            ________________________________________

            

            At:___________________________[place]

            

            Date: _______________________[date]

        
1. Sign the form,

2. Attach a copy of a valid ID (passport, driving license, ID card);

3. Attach a copy of a recent trade register extract (if applicable);

4. Deliver the form no later than 2021-03-11 at the treating person at the notary office,

  by e-mail, fax, by post or by hand at the notary office.

  If you send the form by mail, please keep in mind that your bid must have reached to the notary office externality

  2021-03-11 . The executor is not obliged react to the to the private bidding.
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