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E-mail : pascal.tjonsienkie@roxlegal.nl

Telefoon: 010 - 20 017L4

veiling Jeurlinksweg 2 te Holten, gemeente Holten, sectie E. nummer 3477 ter grootte van deftien
are en viiftio centiare (13 a 50 ca)
Geachte mevrouw Hofs-Akks,rart,
Hiermede bericht ik u dat de veiling van het bovenvermelde registergoed gehouden zal worden op

28 oktober 202O vanaf 9.3O uur via het internetplatform van van Veilingnotaris B.V.
(www.veilingnotaris. nl)
Voofts deel ik u mede dat de veilingadvertentie uiterlijk op 25 september 2020 op de website
www.veilingnotarÍs. nl gepu bliceerd zal worden.
Het is zowel in uw belang als in het belang van de bank dat er een zo hoog mogelijke opbrengst

wordt gehaald op de veiling. Om dit te bereiken, zouden we graag zo veel mogelij( alsmede zo
volledig mogelijke informatie over het pand onUangen, waardoor wij de potentiële kopers
maximaal kunnen informeren.

Indien de woning verhuurd is, ontvang ik graag van u de tot uw beschikking staande informatie
met betrekking tot huurders (kopieën van huurovereenkomsten, al dan niet betaalde
waarborgsommen dan wel afgegeven bankgaranties, de hoogte van de verschuldigde huur,
eventuele betalingsachterstanden enzovoorts).
We ontvangen in ieder geval graag de in uw bezit zijnde documentatie over:

-

het huidig gebruik van het pand (woning / kantoor) en of u er zelf woont, dan wel dat dit
in huur of gebruik is afgestaan. Indien dit laatste het geval is, ontvang ik graag de

aansprakètijkheid,

zijn gedeponeerd

bi.j

de Kamer van Koophandet te Rottërdam, zijn in tè zien op

l/W.roxtegal.nl en worden

op

veEoek kostetoos toegèzonden.

gesloten huurovereenkomsten, alsmede de gegevens omtrent waarborgsommen,
bankgaranties, huurachterstanden en verdere relevante informatie;
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eventuele publiekrechtelijke beperkingen, zoals mogelijke aanschrijvingen;
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bouwtekeninsen;

staat van het gebouwde, waaronder de brandveiligheid, de werking van teclill{idénèBo032óóe1243

apparatuur (zoals airco, verwarming, elektrische zonwering, alarminstallaties etc.);
aantallen beschikbare meters BVO;

de status voor de omzetbelasting en in hoeverre hieruoor nog een hezieningstermijn
loopt;

-

kopie brandvezekeringspolis en bewijzen van betaling der lopende polis;
seruicecontracten, beheercontracten, bewaking en/of antikraakcontracten, kopieën verhuur

en de status van deze verhuur- en/of
verkoopopdrachten en opgave waar deze opdrachten tot nu toe geleid hebben;
bemiddelingsopdrachten/verkoopopdrachten

alsmede alle verdere informatie die voor een verkoop relevant en/of belangrijk is.

In verbànd met de WWFT (Wet ter voorkomlng van witwassen en finaneieren van terrorisme), zfh
wij verplicht te controleren of onze cliënten politiek prominent personen (PEP) zijn. Een Politiek
prominent persoon is iemand die een politíeke functie heeft. Ook een persoon die een dergelijke
functie tot een jaar geleden heeft uÍtgeoefend, ís een politiek prominent persoon.
Bijgaand treft u een PEP-verklaring aan. Vriendelijk wil ik u vezoeken deze verklaring volledig en
naar waarheid in te vullen, te ondertekenen en deze tezamen met een kopie van uw geldig
legitimatiebewijs aan mij te retourneren.

Ik wijs u erop dat u als eigenaar van het te veÍlen pand verplicht bent om bij de verkoop van het te
veilen pand een geldig energielabel voor dat gebouw beschikbaar te stellen aan de koper op straffe
van een door de overheid op te leggen boete.
Ik vezoek u dan ook ervoor zorg te dragen dat het genoemde energielabel aan de koper
beschikbaar kan worden gesteld. Het niet hebben van een gevalideerd label is voor uw risico en
rekening. Voofts zijn de kosten die verbonden zijn aan het verkrijgen van het energielabel voor uw
rekening.

aanspraketijkheid, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandet te Rotterdam, zijn in te zien op M-rortegat.nL en worden op verzoek kostetoos toegezonden.

Tot slot verzoeken we u aan ons te berichten wanneer het pand open zal worden gesteld voor
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bezichtiging door ons, alsmede door potentiële kopers.
Hoogachtend,
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Toegevoegd notaris
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