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Omschrijving 
 
Drie vrijstaande bedrijfspanden met kantoor en opslagruimte van ca. 270 m² per unit, inclusief ondergrond en 
buitenterrein, gelegen op één kadastrale kavel.  
  
Lelystad, Zuiveringweg 64, 66 en 68  
  
Online executieveiling in opdracht van de hypotheekhouder van de Zuiveringweg 64, 66 en 68 te Lelystad.  
Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.  
  
Notaris  
CMS Derks Star Busmann N.V. Amsterdam  
mr. I.M.B. Balvert  
Parnassusweg 737  
1077 DG Amsterdam  
  
Telefoon: +31 (0) 20 - 301 62 81  
Fax: +31(0)20 - 301 63 33  
Dit dossier is in behandeling bij mw. I. (Ineke) Ruiter-Overbeeke  
E-mail: Ineke.Ruiter@cms-dsb.com  
  
  
Makelaar  
Deze verkoop wordt begeleid door onderstaande makelaar:  
Voerman Garantiemakelaars  
Dhr. W. (Wim) Voerman  
Meentweg 1  
8224 BP Lelystad  
Telefoon: +31(0)32 023 32 11  
e-mail: wim@w-voerman.nl  
  
Onderhandse biedingen  
Het is mogelijk om tot en met 05-02-2020 een onderhands bod uit te brengen.  
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen op de site van BOG-Auctions.  
  
Kijkuur  
Het is niet mogelijk om bij deze panden een kijkuur te organiseren.  
  
Veilingvoorwaarden  
Op deze veiling zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing:  
  
AVVI 2015  
Bijzondere Veilingvoorwaarden  
  
Biedprotocol  
Voor deelname aan deze veiling dient u zich te registreren en te legaliseren.  
Kijk op de website van BOG Auctions voor informatie over biedmethodiek zoals beschreven in het biedprotocol.  
  
  
Kosten  
De Koper is naast het geboden bedrag de volgende kosten verschuldigd:  
  
Veilingkosten  
Overdrachtsbelasting  
1% inzetpremie ten laste van koper  
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Zie voor de specificatie van de kosten het overzicht op de site van BOG-Autions.  
  
  
Inzetpremie  
Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie: 1% inzetpremie ten laste van koper. Lees verder de 
veilingvoorwaarden voor de exacte regeling. Deze premie wordt niet getoond tijdens het biedproces.  
  
Belangrijke informatie  
Registreren en legaliseren  
Om mee te kunnen bieden op een veiling dient u zich te registreren en te legaliseren. Klik hier voor een uitgebreide 
uitleg en overzicht met notariskantoren waar u zich gratis kunt laten legaliseren voor dit platform.  
  
Let op!  
Indien in de laatste drie minuten voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de inzetfase 
met twee minuten verlengd.  
Op iedere veiling zijn veilingvoorwaarden van toepassing. Lees deze (algemene en bijzondere) veilingvoorwaarden 
voorafgaand aan de veiling zorgvuldig door en neem bij eventuele onduidelijkheden tijdig contact op.  
Voor een optimale werking van de website dient uw systeem aan een aantal minimale eisen te voldoen.  
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Kenmerken 
 
Hoofdfunctie 
Hoofdfunctie: Bedrijfsruimte  
Voorzieningen: Overheaddeuren, betonvloer  
Oppervlakte: 810 m²  
In units vanaf: 270 m²  
 
Gebouw 
Naam gebouw: Zuiveringweg 64, 66 en 68 Lelystad  
Bouwjaar: 2001  
Onderhoud binnen: Redelijk tot goed  
Onderhoud buiten: Redelijk tot goed  
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Locatiekaart 
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Foto’s 
 

 

 
 

  

 
 

   

 

 
 

  
 

   

 

 

  

 

 


