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Informatie 
Kerkstraat 36 te Zuidlaren 

 
Object 
Kerkstraat 36 te 9471 GB Zuidlaren 
 
Inleiding 
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 juncto 3:254 BW) op 13 februari 2019, ‘s middags vanaf 13:30 uur, openbare veiling in 
het Van der Valk Hotel te Drachten aan de Lavendelheide 4 te 9202 PD Drachten, ten overstaan van één van de notarissen 
verbonden aan Trip Advocaten & Notarissen. 
 
Bezichtiging 
Interne bezichtiging nog niet mogelijk.  
 
Veiling 
Openbare veiling (executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW) 
 
De openbare veiling vindt plaats op woensdag 13 februari 2019, ‘s middags vanaf 13:30 uur in het Van der Valk Hotel te 
Drachten, ten overstaand van één van de notarissen verbonden aan Trip Advocaten & Notarissen. 
 
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de AVVE 2017 (algemene voorwaarden voor executieverkopen 
2017) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: 
www.openbareverkoop.nl en www.veilingbiljet.nl.  
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Soort 
Woonboerderij met inpandige praktijkruimte en zolderruimte op de eerste verdieping.  
 
Bouwjaar 
1940, deels verbouwd in 2006.  
 
Locatie 
Het object is gelegen aan een brink op ca. 500 meter afstand van het centrum van Zuidlaren. De woonruimte met praktijk is 
gelegen nabij o.a. Jumbo, Bruna, Bibliotheek Zuidlaren, Rabobank en Intertoys. 
 
Bereikbaarheid 
Zuidlaren is goed bereikbaar per eigen vervoer door de ligging aan de Rijksweg A28 (Groningen – Utrecht). Ook per openbaar 
vervoer is het object goed bereikbaar, een bushalte bevindt zich op loopafstand.  
 
Oppervlakte 
De woning is totaal groot circa 90m² en de praktijkruimte is totaal groot circa 85 m². Alles is gelegen op de begane grond. Het 
geheel is gelegen op een kavel van 530 m² 
 
Indeling 
Begane grond: 
Woonhuis: entree/ hal, slaapkamer aan de voorzijde, woonkamer met open keuken, toilet, slaapkamer aan de achterzijde 
bestaande uit twee gedeelten en een badkamer voorzien van douche, wastafel en ligbad.  
Praktijkgedeelte: entree, royale oefenzaal met twee separate behandelkamers, doucheruimte met toilet en toegang naar de 
royale achtertuin.  
 
Oplevering 
Het object zal verkocht worden in de staat waarin het verkochte zich thans bevindt, zijnde de zogenaamde ‘as-is’ staat. De 
woning wordt verwarmd middels vloerverwarming en radiatoren en is voorzien van een inbouwkeuken.  
 
Parkeergelegenheid 
Geen parkeergelegenheid op eigen terrein, maar voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving op openbaar terrein. 
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Bestemming  
het object valt onder de bepalingen van het bestemmingsplan “Zuidlaren- Centrum”, met de enkelbestemming “Woongebied – 
1” 
 
De voor 'Woongebied - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wonen, met dien verstande dat het aantal woningen per bouwperceel niet meer mag bedragen dan het bestaande aantal, 

dan wel niet meer dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' aangegeven aantal woningen; 
b. aan huis verbonden beroepen; 
c. een bed and breakfast; 
d. kleinschalige kinderopvang/gastouderschap; 
e. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 
f. openbare nutsvoorzieningen; 
g. groenvoorzieningen en water; 
h. speelvoorzieningen; 
i. parkeervoorzieningen; 
j. en tevens voor: 
k. agrarische toeleveringsbedrijven, groothandel, reparatie-, verhuur-, bouwnijverheid- en installatiebedrijven, welke wat 

betreft geur, stof, geluid en gevaar toelaatbaar zijn naast woningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf'; 
l. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel'; 
m.dienstverlenende bedrijven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening'; 
n. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘maatschappelijk’; 
o. kleinschalig kampeerterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein'. 
p. horeca van de categorieën 1 en 2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2'; 
q. bestaande bedrijven aan huis. 
 
Indien de koper een gebruiksfunctie voor ogen heeft die afwijkt van het laatste gebruik, dient hij dit zelf met de gemeente op te 
nemen.  
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Kadastrale informatie 
Kerkstraat 36 te Zuidlaren 

Kerkstraat 36, kadastraal bekend:  
 
Kadastrale gemeente Zuidlaren 
Sectie   G 
Nummers  2138 
Groot  5 are en 30 centiare 
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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 29 januari 2019 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.openbareverkoop.nl en op 
www.veilingbiljet.nl.  
 
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 gepubliceerd op www.openbareverkoop.nl en 
www.veilingbiljet.nl.  
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Overdrachtsbelasting 
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. 2% over het woongedeelte.  
en 6% over het praktijkgedeelte. 
 
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.  



Foto’s 
Kerkstraat 36 te Zuidlaren 



Contactgegevens 
Kerkstraat 36 te Zuildaren 

 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
 
 
Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars   Trip Advocaten & Notarissen    
Ubbo Emmiussingel 37    Hereweg 93, 9721 AA Groningen 
Postbus 1330     Postbus 1105 
9701 BH Groningen    9701 BC Groningen  
 
Derk Wolters    De heer F. (Frank) Roelink 
06 – 290 444 12    050 – 5997999 
d.wolters@kooistrafeenstra.nl   veilingen@triplaw.nl     

    
Informatie die bij concrete interesse en op aanvraag kan worden verstrekt:  
• Kadastrale informatie     
• Eigendomsbewijs    
• Bestemmingsplan 
• 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 verkoop procedure 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:jwk@kooistrafeenstra.nl
mailto:veilingen@triplaw.nl
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Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars V.O.F. (“Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars”) is door ABN AMRO Bank N.V. (de “Executant”) aangesteld als haar 
exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de Kerkstraat 36 te Zuidlaren (de 
“Transactie”). Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars is door de Executant geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Executant, om 
namens de Executant 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 Executant en/of Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars 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 Potentieel 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 Executant en 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 Executant 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 
Executant, 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.  
  
Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Executant 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. 


