VERKOOPDOSSIER
BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG
NAZARETH, DEURLESTRAAT 12
Nazareth, 1ste afdeling Nazareth, sectie D, nummers 429A2, 429M, 429N en 429Z2
2.779 m²

sogent
Voldersstraat 1 – 9000 Gent
T 09 269 69 00
info@sogent.be
www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER
1. Inleiding
In opdracht van het OCMW van Gent gaat sogent over tot de verkoop van de woning met bijhorende
weide gelegen te Nazareth, Deurlestraat 12. De verkoop zal gebeuren via de procedure ‘bieden onder
gesloten omslag’.

2. Kadastrale gegevens

Een woonhuis gelegen te Nazareth, Deurlestraat 12. De percelen zijn kadastraal gekend als Nazareth,
1ste afdeling Nazareth, sectie D, nummers 429A2 P0000 (969 m²), 429N P0000 (260 m²), 429M P0000
(250 m²) en 429Z2 P0000 (1.300 m²). De percelen hebben samen een kadastrale oppervlakte van
2.779 m². De woning is gelegen op twee kadastrale percelen, aan de overzijde van de weg is er een
weide (1.300 m²). Er wordt ook nog een stuk braakliggend akkerland mee verkocht.
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3. Verkoopprocedure
A. Wijze van verkoop
De goederen worden in opdracht van het OCMW van Gent verkocht volgens de procedure ‘bieden
onder gesloten omslag’.
Door het indienen van een bod gaat de kandidaat-koper volledig akkoord met de procedure en de in
onderhavig document opgenomen regels en voorwaarden.
Het biedingsformulier is terug te vinden als bijlage 1 en 2.
Alle biedingen dienen bij sogent toe te komen uiterlijk dinsdag 3 december 2019 om 14u. Laattijdig
binnengebrachte biedingen zullen buiten beschouwing worden gelaten.
B. Inlichtingen
Dossierbeheerder: Stephanie Van Burm, patrimoniumbeheerder OCMW
T 09 269 69 77
E stephanie.vanburm@sogent.be
Algemene contactgegevens:
sogent
Voldersstraat 1, 9000 Gent
T 09 269 69 00
E info@sogent.be
Open maandag-vrijdag: 08u30-12u30 en 13u30-16u30
Notaris Maarten Duytschaever
Voetbalstraat 1, 9050 Gentbrugge
T 09 230 00 68
E info@notarisduytschaever.be
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C. Minimum biedingsbedrag
Deze objectieve verkoop start aan een minimum biedingsbedrag. Biedingen lager dan dit bedrag
zullen bijgevolg niet geldig zijn.
Het minimumbod bedraagt 237.000,00 euro (exclusief registratierechten, aktekosten en btw).
D. Wijze van inschrijven
Een bod moet worden ingediend via het standaard biedingsformulier (in bijlage). Het bod dat door een
kandidaat-koper uitgebracht wordt, is bindend en definitief.
Kandidaat-kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de conformiteit en de volledigheid van de ingediende
documenten. Een bod dat wordt uitgebracht met een biedingsformulier dat onvolledig of niet conform
is zal als ongeldig worden beschouwd.
Een kandidaat-koper kan maar één bod indienen. Als een kandidaat-koper toch meerdere biedingen
indient, wordt enkel rekening gehouden met het hoogste regelmatige bod.
De bieding wordt als regelmatig beschouwd als:
1. Het standaard biedingsformulier correct ingevuld wordt door onderaan de datum, de
handtekening, de naam en de contactgegevens van elke bieder in te vullen.
2. Volgende documenten zijn bijgevoegd:
Voor natuurlijke personen
•

Kopie van de geldige identiteitskaart of vreemdelingenkaart van elke natuurlijke
persoon/kandidaat-koper;

•

Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden het biedingsformulier te ondertekenen en een
kopie van hun trouwboekje en eventueel huwelijkscontract bij te voegen;

•

In tweevoud: een ingevulde en eenzijdig getekende onderhandse verkoopovereenkomst
(elk blad geparafeerd en een handtekening op het laatste blad).

Voor rechtspersonen
•

Statuten en publicatie in het Belgisch Staatsblad (of overeenstemmende documenten
voor buitenlandse rechtspersonen) van de rechtspersoon/kandidaat-koper;

•

Kopie van de identiteitskaarten en/of vreemdelingenkaarten van de vertegenwoordigers
van de onderneming volgens de statuten of een document waaruit blijkt dat de
vertegenwoordiger volmacht heeft om de onderneming tot de aankoop te verbinden;

•

In tweevoud: een ingevulde en eenzijdig getekende onderhandse verkoopovereenkomst
(elk blad geparafeerd en een handtekening op het laatste blad).
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3. Het biedingsformulier en de gevraagde documenten worden in een ondoorzichtige omslag
gestoken die volledig en goed afgesloten is. Buiten op de omslag wordt vermeld:
•

Op de voorzijde: “BOD DEURLESTRAAT t.a.v. sogent/OCMWPA, Voldersstraat 1 te
9000 Gent”;

•

Op de achterzijde: Naam en adres van de kandidaat-koper(s);

•

Zowel op de voor- en achterzijde vermelden: “OMSLAG NIET OPENEN – bieding onder
gesloten omslag”.

Indien de bieding per post wordt verzonden, wordt de gesloten omslag in een tweede omslag
gestoken.
Sogent vraagt, bij gebrek aan één of meerdere van bovenvermelde regelmatigheidsvereisten, de
ontbrekende stukken op of verzoekt de kandidaat-koper de ontbrekende gegevens aan te vullen. De
kandidaat-koper zal de ontbrekende stukken en/of gegevens aanleveren ten laatste tegen het einde
van de periode van het onderzoek van de biedingen. Een onregelmatig bod, dat niet tijdig wordt
aangevuld met de gevraagde stukken, wordt van de procedure uitgesloten.
Een bod moet naast de regelmatigheidsvereisten ook aan volgende geldigheidsvereisten voldoen,
zonder dewelke het onvermijdelijk van de procedure zal worden uitgesloten:
1. Het bod mag geen opschortende en/of ontbindende voorwaarde bevatten;
2. Het bod moet worden opgesteld in het Nederlands;
3. Het bod moet worden uitgebracht in de munteenheid euro en moet een concreet bedrag
inhouden, met andere woorden: een bod dat wordt gekoppeld aan een ander bod is ongeldig
(bijvoorbeeld: “1.000,00 euro meer dan het hoogste bod”);
4. Het bod moet gelijk aan of hoger zijn dan de vastgestelde minimumprijs;
5. Indien één bod gezamenlijk door verschillende partijen wordt uitgebracht, mag het
biedingsbedrag niet worden opgesplitst en is elke partij hoofdelijk en ondeelbaar
verantwoordelijk voor het gehele bedrag;
6. De bieding moet tijdig aankomen bij sogent. De bieding onder gesloten omslag kan worden
afgegeven bij sogent tegen ontvangstbewijs of worden opgestuurd (aangetekend of niet
aangetekend). De verantwoordelijkheid van het afleveren van de omslag ligt geheel bij de
inschrijver. Laattijdige afgifte of ontvangst leidt tot ongeldigheid van het bod.
Indien niet cumulatief aan bovenvermelde regelmatigheids- en geldigheidsvereisten wordt
voldaan binnen de afgesproken tijdspanne, zal het bod als ongeldig worden beschouwd.
E. Procedureverloop
1. Openingszitting
Alle tijdig ingediende biedingen onder gesloten omslag zullen worden geopend op de kantoren van
sogent (Voldersstraat 1, 9000 Gent) op dinsdag 3 december 2019 om 14u.
Het openen van de biedingen vindt plaats achter gesloten deuren. Om het correct verloop van de
opening te garanderen zullen deze personen aanwezig zijn:
•
•
•

De dossierbeheerder(s) van sogent;
Een gerechtsdeurwaarder;
Eventueel de vertegenwoordigers van het OCMW van Gent en sogent.
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De gerechtsdeurwaarder zal een proces-verbaal van de opening van de biedingen opstellen. Dit
proces-verbaal zal de identiteit en het biedingsbedrag van elk bod vermelden. Kandidaat-kopers die
een bod hebben ingediend zullen, veertien kalenderdagen na de opening van de biedingen, dit
proces-verbaal kunnen opvragen bij sogent in het kader van de openbaarheid van bestuur.
Na het openen van de biedingen zullen de medewerkers van sogent de biedingen verder
onderzoeken op regelmatigheid en geldigheid.
2. Onderzoek biedingen
In deze fase controleert sogent de regelmatigheid en geldigheid van de biedingen. Sogent neemt voor
deze fase zeven kalenderdagen de tijd. Deze onderzoeksperiode loopt af ten laatste
dinsdag 10 december 2019.
Bij controle van de regelmatigheid kan sogent kandidaat-koper(s) nog oproepen om binnen deze
periode van onderzoek nog bovenvermelde formaliteiten te vervullen. Het gaat hier enkel om het
vervullen van de regelmatigheidsvereisten. Elke bieding die niet voldoet aan de geldigheidsvereisten
zal buiten beschouwing worden gelaten. Ook het niet tijdig (binnen deze zeven dagen na de opening
van de biedingen) aanvullen van de regelmatigheid leidt tot ongeldigheid van het bod.
Elke kandidaat-koper wordt op het einde of tijdens de duur van dit onderzoek per mail op de hoogte
gebracht van het resultaat van het gedane bod.
3. Beslissing over de biedingen
Er wordt benadrukt dat na kennisname van de biedingen het OCMW van Gent steeds de mogelijkheid
heeft om te beslissen op geen enkele van de biedingen in te gaan, dan wel om de procedure te
hernemen.
a) Geen enkele geldige bieding - inhouden
Indien er uiterlijk op dinsdag 3 december 2019 om 14u geen enkel geldige bod wordt ingediend
wordt de verkoop ingehouden.
b) Eén of meer geldige bieding – verkoop
Indien er slechts één geldige bieding ontvangen wordt, wordt de verkoop gesloten met deze
kandidaat-koper.
De door de koper eenzijdig getekende verkoopovereenkomst wordt ter ondertekening voorgelegd aan
het OCMW van Gent. De koper wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van deze ondertekening.
Binnen de 10 kalenderdagen na het versturen van dit schrijven dient de koper het voorschot ten
bedrage van 10% van de prijs te betalen op de derdenrekening van de notaris van de verkoper. De
intresten op dit bedrag worden vrijgemaakt in handen van de verkoper bij het verlijden van de
authentieke akte. Dit bedrag geldt als waarborg voor de goede uitvoering van de verbintenissen van
de koper. De koper verbindt zich ertoe het saldo te zullen betalen uiterlijk bij het verlijden van de
authentieke akte.
De getekende onderhandse verkoopovereenkomst wordt binnen vier maanden na ondertekening door
het OCMW van Gent bevestigd door een authentieke akte.
Elke partij heeft het recht op de vrije keuze van notaris. Het optreden van meerdere notarissen geeft
geen aanleiding tot verhoging van de kosten. De verkoper, het OCMW van Gent, heeft als haar notaris
voor deze verkoop notaris Maarten Duytschaever met standplaats te Gentbrugge aangesteld.
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c) Verschillende geldige biedingen – tweede biedingsronde
Indien er verschillende geldige biedingen worden uitgebracht zal er een tweede biedingsronde worden
georganiseerd. Dit betekent echter niet dat het OCMW van Gent reeds een bod heeft aanvaard of dat
het OCMW van Gent de plicht heeft om te verkopen.
De drie hoogste bieders uit de eerste ronde zullen worden verzocht een tweede en laatste bod uit te
brengen. Indien er meerdere kandidaat-koper(s) hetzelfde bod hebben uitgebracht zullen zij als één
bieding worden gezien.
Het openen van de biedingen uit de tweede biedingsronde zal plaatsvinden op
dinsdag 17 december 2019 om 14u. Biedingen voor deze ronde moeten uiterlijk dan toekomen. De
drie hoogste bieders uit de eerste ronde zullen hiervan tijdig worden verwittigd. Het tweede bod dient
opnieuw aan alle geldigheidsvereisten zoals hierboven beschreven te voldoen.
Het nieuwe bod dat de kandidaten mogen indienen in deze tweede biedingsronde bedraagt minstens
het hoogste bod uit de eerste biedingsfase van de verkoopprocedure.
Voor het overige verloopt de tweede biedingsronde op dezelfde wijze als de eerste:
•
•
•

Indien er in de tweede biedingsronde geen nieuw bod wordt ingediend, wordt er verkocht aan
de hoogste bieder uit de eerste biedingsronde;
Indien de tweede biedingsronde resulteert in een nieuw hoogste bod, zal er verder worden
gehandeld zoals beschreven onder punt b;
Indien twee of meerdere kandidaat-koper(s) hetzelfde bod indienen en dit bod is het hoogste,
zullen deze kandidaat-koper(s) worden uitgenodigd door sogent op een finaal schriftelijk bod
uit te brengen tot er slechts één bod het hoogste is.
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4. Bijlagen
1. Biedingsformulier natuurlijke personen;
2. Biedingsformulier rechtspersonen;
3. Onderhandse verkoopovereenkomst (twee exemplaren).
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BIEDINGSFORMULIER
Natuurlijke personen
Bijlage 1
DEZE GEGEVENS DIENEN JUIST EN VOLLEDIG INGEVULD TE ZIJN. BIJ ONJUISTHEID,
ONDUIDELIJKHEID OF ONVOLLEDIGHEID ERVAN, IS HET BOD ONGELDIG. ALSOOK DIENT HET
INGEVULD TE WORDEN IN DE NEDERLANDSE TAAL EN IN DE MUNTEENHEID EURO.
Ondergetekende(n),
Kandidaat-koper 1
Voornaam en naam: ...............................................................................................................................................
Straat + huisnummer: .............................................................................................................................................
Postcode + gemeente: ...........................................................................................................................................
Rijksregisternummer: .............................................................................................................................................
Geboortedatum en –plaats: ....................................................................................................................................
Telefoonnummer: ...................................................................................................................................................
E-mailadres: ...........................................................................................................................................................
Kandidaat-koper 2 (indien van toepassing)
Voornaam en naam:................................................................................................................................................
Straat + huisnummer: .............................................................................................................................................
Postcode + gemeente: ...........................................................................................................................................
Rijksregisternummer: .............................................................................................................................................
Geboortedatum en –plaats: ....................................................................................................................................
Telefoonnummer: ...................................................................................................................................................
E-mailadres: ...........................................................................................................................................................
Hierna genoemd “de kandidaat-koper”.
De kandidaat-koper heeft de onderhandse verkoopovereenkomst (bijlage 3) eenzijdig ondertekend.
Indien er meerdere kopers zijn dienen alle identiteiten te worden vermeld.
De kandidaat-koper verklaart hierbij zich eenzijdig en onherroepelijk, hoofdelijk en ondeelbaar, te
verbinden de volgende eigendom te verwerven: een woonhuis gelegen te Nazareth, Deurlestraat 12,
kadastraal gekend als Nazareth, 1ste afdeling Nazareth, sectie D, nummers 0429A2 P0000, 0429N P0000,
429M P0000 en 429Z2 P0000 (samen 2.779 m²).
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Natuurlijke personen
Bijlage 1
Voor het bedrag van (exclusief registratierechten, aktekosten en btw) van (bedrag in munteenheid euro, in
letters en in cijfers):
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(Het minimum biedingsbedrag (exclusief registratierechten, aktekosten en btw) bedraagt 237.000,00 euro)

De kandidaat-koper verklaart te weten dat, na het behandelen van de bieding(en), de Raad van het
OCMW van Gent steeds de mogelijkheid heeft om niet in te gaan op dit aanbod of de procedure te
hernemen.
De kandidaat-koper verklaart bij aanvaarding van zijn bod voor de aankoop beroep te doen op notaris
………………………………………………… met standplaats te …………………………………………………
De prijs is te betalen als volgt:
•

•

VOORSCHOT: 10 % van de verkoopprijs, te storten op de studierekening van de notaris van de
verkoper (BE24 0010 6511 2338 van notaris Maarten Duytschaever) en dit binnen de tien
kalenderdagen na de kennisgeving van de ondertekening van de overeenkomst door het OCMW.
De intresten zullen vrijgemaakt worden in handen van de verkoper bij het verlijden van de
authentieke verkoopakte.
SALDO: het saldo zal worden betaald bij het ondertekenen van de authentieke verkoopakte. Alle
aan deze aankoop verbonden kosten, waaronder registratierechten en eventuele btw zijn voor
rekening van de koper. Alle wijzigingen in het thans in voege zijde registratie- en btw-tarief, hetzij
verhoging hetzij verlaging, en alle tegemoetkomingen van overheidswege onder de vorm van
toelage, teruggave of andersom, zijn uitsluitend in het voor- of nadeel van de koper.

De kandidaat-koper verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud van de informatieplicht opgelegd in de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (artikel 5.21. en 5.2.3).
Het gedane bod blijft geldig gedurende de gehele verkoopprocedure.
Gedaan te ………………………….. (plaats) op ………………………….. (datum).
Kandidaat-koper 1

Kandidaat-koper 2

(naam en handtekening)

(naam en handtekening)
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Rechtspersonen
Bijlage 2
DEZE GEGEVENS DIENEN JUIST EN VOLLEDIG INGEVULD TE ZIJN. BIJ ONJUISTHEID,
ONDUIDELIJKHEID OF ONVOLLEDIGHEID ERVAN, IS HET BOD ONGELDIG. ALSOOK DIENT HET
INGEVULD TE WORDEN IN DE NEDERLANDSE TAAL EN IN DE MUNTEENHEID EURO.
Ondergetekende(n),
Benaming vennootschap: ......................................................................................................................................
Rechtsvorm: ...........................................................................................................................................................
Adres maatschappelijke zetel: ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Ondernemingsnummer:
Telefoonnummer: ...................................................................................................................................................
E-mailadres: ...........................................................................................................................................................
Hier vertegenwoordigd door (naam en hoedanigheid volgens de statuten):
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Hierna genoemd “de kandidaat-koper”.
De kandidaat-koper heeft de onderhandse verkoopovereenkomst (bijlage 3) eenzijdig ondertekend.
Indien er meerdere kopers zijn dienen alle identiteiten te worden vermeld.
De kandidaat-koper verklaart hierbij zich eenzijdig en onherroepelijk, hoofdelijk en ondeelbaar, te
verbinden de volgende eigendom te verwerven: een woonhuis gelegen te Nazareth, Deurlestraat 12,
kadastraal gekend als Nazareth, 1ste afdeling Nazareth, sectie D, nummers 0429A2 P0000, 0429N P0000,
429M P0000 en 429Z2 P0000 (samen 2.779 m²).
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Rechtspersonen
Bijlage 2
Voor het bedrag van (exclusief registratierechten, aktekosten en btw) van (bedrag in munteenheid euro, in
letters en in cijfers):
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(Het minimum biedingsbedrag (exclusief registratierechten, aktekosten en btw) bedraagt 237.000,00 euro)

De kandidaat-koper verklaart te weten dat, na het behandelen van de bieding(en), de Raad van het
OCMW van Gent steeds de mogelijkheid heeft om niet in te gaan op dit aanbod of de procedure te
hernemen.
De kandidaat-koper verklaart bij aanvaarding van zijn bod voor de aankoop beroep te doen op notaris
………………………………………………… met standplaats te …………………………………………………
De prijs is te betalen als volgt:
•

•

VOORSCHOT: 10 % van de verkoopprijs, te storten op derdenrekening van de notaris van de
verkoper BE24 0010 6511 2338 van notaris Maarten Duytschaever) en dit binnen de tien
kalenderdagen na de kennisgeving van de ondertekening van de overeenkomst door het OCMW.
De intresten zullen vrijgemaakt worden in handen van de verkoper bij het verlijden van de
authentieke verkoopakte.
SALDO: het saldo zal worden betaald bij het ondertekenen van de authentieke verkoopakte. Alle
aan deze aankoop verbonden kosten, waaronder registratierechten en eventuele btw zijn voor
rekening van de koper. Alle wijzigingen in het thans in voege zijde registratie- en btw-tarief, hetzij
verhoging hetzij verlaging, en alle tegemoetkomingen van overheidswege onder de vorm van
toelage, teruggave of andersom, zijn uitsluitend in het voor- of nadeel van de koper.

De kandidaat-koper verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud van de informatieplicht opgelegd in de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (artikel 5.21. en 5.2.3).
Het gedane bod blijft geldig gedurende de gehele verkoopprocedure.
Gedaan te ………………………….. (plaats) op ………………………….. (datum).
Voor de vennootschap …………………………………………………………………. (benaming),
Vertegenwoordiger 1

Vertegenwoordiger 2

(naam, hoedanigheid en handtekening)

(naam, hoedanigheid en handtekening)
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BVBA NOTARIS MAARTEN DUYTSCHAEVER
VOETBALSTRAAT 1, 9050 GENT
09/230.00.68
Rpr Gent : 0861.391.771

VERKOOPOVEREENKOMST- WONING
Tussen de ondergetekenden:
1. Enerzijds:
Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN", gevestigd te 9000
Gent, Onderbergen 86, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Gent onder het nummer BTW BE 0212.214.125.
Hier vertegenwoordigd door :
1. De heer Sami SOUGUIR, schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke
planning, geboren te Gent op 27 januari 1975, nationaal nummer 75.01.27-083.10,
wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Wallekensstraat 32. Handelend in uitvoering
van het delegatiebesluit van 24 januari 2019.
2. De heer Danny Joseph VAN CAMPENHOUT, adjunct-algemeendirecteur Stad en
OCMW Gent, geboren te Vilvoorde op 21 juni 1958, nationaal nummer 58.06.21441.92, wonende te 1800 Vilvoorde, Strombeeksesteenweg 157.
Beiden ingevolge de OCMW-Raadsbeslissing van 23 september 2019.
Hierna genoemd: “de verkoper”;
De verkopers verklaren dat zij de enige eigenaar zijn van het hierbij verkochte goed en
dat zij de vereiste bevoegdheid hebben en bekwaam zijn om erover te beschikken.
2. Anderzijds:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Hierna genoemd: "de kopers" of “de koper”.
Is overeengekomen wat volgt:
De verkoper verklaart te verkopen aan de koper(s), die verklaart/verklaren in koop te
aanvaarden:

Pagina 1

versie 24 oktober 2019

BVBA NOTARIS MAARTEN DUYTSCHAEVER
VOETBALSTRAAT 1, 9050 GENT
09/230.00.68
Rpr Gent : 0861.391.771

GEMEENTE NAZARETH
1/ Een woonhuis met aanghorigheden op en met medegaande grond, gestaan en gelegen
te Nazareth, Deurlestraat 12, gekend volgens huidig kadaster onder Nazareth, eerste afdeling, sectie D, nummer 0429N P0000, met een oppervlakte van tweehonderd zestig
vierkante meter (260m²). – KI 148.
2/ Een bergplaats gestaan en gelegen te Nazareth, Deurlestraat 12+, gekend volgens huidig kadaster onder Nazareth, eerste afdeling, sectie D, nummer 0429A2 P0000, met een
oppervlakte van negenhonderdnegenenzestig vierkante meter (969m²) – KI € 52,00;
3/ Een perceel bouwland gelegen te Nazareth, Hospicie Goed, gekend volgens huidig
kadaster onder Nazareth, eerste afdeling, sectie D, nummer 429M P0000, met een oppervlakte van tweehonderdvijftig vierkante meter (250m²) – KI € 1,00
4/ Een perceel weiland gelegen te Nazareth, Hospicie Goed, gekend volgens huidig kadaster onder Nazareth, eerste afdeling, sectie D, nummer 429Z2 P0000, met een oppervlakte
van duizenddriehonderd vierkante meter (1.300m²) – KI € 12,00.
MEE VERKOCHTE ROERENDE GOEDEREN
In huidige verkoop zijn geen roerende goederen begrepen. De verkoper zal dan ook alle
roerende goederen verwijderen uit het verkochte goed voor het verlijden van de akte, zo
niet zal/zullen de koper(s), hetzij deze zonder vergoeding behouden, hetzij het recht hebben de roerende goederen in het verkochte goed te laten verwijderen op kosten van de
verkoper.
VOORWAARDEN
1. Het goed wordt verkocht voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, hypotheken, hypothecaire volmachten of andere belemmeringen, dit bij het verlijden van de akte. De verkoper verklaart dat er geen procedure hangende is aangaande faillissement of collectieve schuldenregeling, geen maatregel van reorganisatie onder de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, noch dat enig beslag op
voorschreven eigendom rust.
2. De koper(s) zal/zullen de volle eigendom van het aangekochte goed hebben vanaf het
verlijden van de notariële akte.
Hij/Ze zal/zullen er het vrije gebruik en het volle genot van hebben eveneens vanaf het
verlijden van de notariële akte.
Tussen de ondertekening van de overeenkomst en het verlijden van de notariële akte
verbindt de verkoper er zich toe geen huurovereenkomsten af te sluiten.
3. De koper(s) zal/zullen de onroerende voorheffing alsook alle zakelijke en gemeentelijke belastingen (behalve diegene die logischerwijze ten laste van de verkoper blijven:
meerwaardebelasting, belasting op leegstand, belasting op onbebouwde percelen, belasting op tweede verblijven…) van het aangekochte goed, moeten dragen vanaf het
verlijden van de notariële akte, hetzij vanaf de koper(s) in het genot treedt/treden van
de verkochte eigendom als dit niet gebeurt gelijktijdig met het verlijden van de notariele akte. De verkoper verklaart geen kennis te hebben van verhaalbelastingen.
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4. Het goed wordt verkocht:
- in de huidige staat en zonder waarborg van maat of oppervlakte; elk verschil in meer
of min, zelfs indien het meer dan 1/20 bedraagt, zal ten bate of ten schade komen van
de koper(s), zonder wijziging van de prijs;
- met alle zichtbare en verborgen gebreken, zowel van de constructies, de grond, als de
ondergrond; de koper(s) bevestigt/bevestigen het verkochte goed te hebben bezocht,
de staat ervan voldoende te kennen en er geen nadere beschrijving van te verlangen.
Voor zover de tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect nog niet verstreken is bij het verlijden van de akte, gaan de rechten ter zake over op de koper(s). De
verkoper verklaart zelf geen kennis te hebben van verborgen gebreken.
- zonder waarborg van juistheid van de kadastrale aanduidingen, die louter ten informatieve titel gegeven worden. Enige onnauwkeurigheid of onjuistheid kan geen verhaal doen ontstaan.
- De koper(s) zal / zullen het aangekochte goed moeten aanvaarden met al de erfdienstbaarheden, rechten en gemeenschappen, waarmee het door bepalingen in de eigendomstitels, in de basisakte of eventuele wijzigende basisakte(n), door overeenkomsten met de aanpalende eigenaars of door om het even welke andere redenen zou kunnen bevoordeeld of bezwaard zijn, vrij aan de koper(s) van de ene te doen gelden in zijn
/ hun voordeel en zich tegen de andere te verzetten, doch dit alles op zijn/hun kosten
en risico’s, en zonder enig verhaal tegen de verkoper uit dien hoofde.
4. Wat betreft de brandverzekering van het goed, verklaart/verklaren de koper(s) te weten dat, ingevolge de verkoop, de verzekering afgesloten door de verkoper, van
rechtswege eindigt uiterlijk drie maanden na het verlijden van de akte.
De koper(s) ontslaat/ontslaan de verkoper er echter van het voorschreven goed na de
notariële akte nog langer verzekerd te houden.
De koper(s) zal/zullen vanaf de notariële akte zelf instaan voor het afsluiten van de
door hem/hen gewenste verzekeringscontracten.
5. De notariële akte zal verleden worden binnen de vier maanden te rekenen van heden
op voorstel van de instrumenterende notaris.
6. Nadat de partijen kennis hebben genomen van het recht dat elke partij heeft om, zonder verhoging van kosten, een notaris aan te stellen, hebben de partijen als notaris
aangeduid:
▪ Voor de verkoper: notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge
(Gent).
▪ Voor de koper(s): _____________________________________________________
7. Alle kosten, rechten en erelonen van deze verkoop en van de notariële akte zijn ten
laste van de koper(s).
De kosten die evenwel betrekking hebben op de leveringsplicht van de verkoper zijn
ten laste van de verkoper (o.m. plan- en opmetingskosten, verkavelingskosten, bodemattest(en), kadastrale stukken, stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels, informatiebrieven syndicus…).
8. Groene stroomcertificaten – Zonnepanelen
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Het verkochte goed beschikt niet over zonnepanelen.
9. Stookolietank(s).
De verkoper verklaart dat er zich op het vermelde goed geen stookolietank bevindt.
Indien naderhand zou blijken dat er toch een tank aanwezig is, die niet meer in gebruik was, dan zal de verkoper hetzij het nodige doen om de tank vakkundig te laten
verwijderen, hetzij ze vakkundig te laten buiten gebruik stellen en zal de bewijzen
hiervan overhandigen aan de koper(s).
BEPALING IN VERBAND MET DE RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW
1. De verkoper verklaart dat met betrekking tot het verkochte goed bij zijn weten:
a. er geen besluit tot onteigening of geen procedure tot onteigening loopt of gepland
is, en dat de eigendom niet bezwaard is met een rooilijnplan;
b. het niet bezwaard is met enig publiciteitscontract;
c. het niet is opgenomen in de landschapsatlas, noch in de inventaris archeologische
zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen
met erfgoedwaarde of de inventaris van historische tuinen en parken. Hij verklaart
hierover nooit enige betekening of kennisgeving te hebben ontvangen.
Ondergetekende notaris bevestigt dat dit ook niet blijkt uit een opzoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar werd gesteld. (https://geo.onroerenderfgoed.be/)
d. het voorschreven onroerend goed niet is opgenomen in de inventaris van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten (Decreet van 19/4/1995);
e. het voorschreven goed niet is opgenomen in de inventaris van de leegstaande gebouwen en/of woningen, de inventaris van de verwaarloosde gebouwen en/of woningen, de inventaris van de ongeschikte en/of onbewoonbare woningen (Decreet
van 22/12/1995);
f. er geen verhaalbelastingen lopen of gevorderd worden.
2. De verkoper verklaart voor alle door hem opgerichte constructies de nodige bouwtoelatingen – in de mate door de wet vereist – te hebben verkregen en verklaart geen
weet te hebben van enige bouwovertreding met betrekking tot de gebouwen die er
reeds stonden voor hij eigenaar werd.
3. De verkoper verklaart legt de stedenbouwkundige uittreksels de dato 5 juli 2019 en 26
september 2019 voor aan de koper(s), waaruit het volgende blijkt:
• dat voor de onroerende goederen geen recente stedenbouwkundige vergunningen
werden afgeleverd;
Constructies opgericht vóór negenentwintig maart negentienhonderd tweeënzestig
of vóór de definitieve vaststelling van het gewestplan, worden vermoed vergund te
zijn.
Er werd echter wel door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie gebouwd
is voor de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962. Bijgevolg bestaat het
vermoeden dat de constructie als vergund moet worden beschouwd.
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• dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van voorschreven onroerende goederen volgens het plannenregister is:
- volgens het gewestplan Oudenaarde de dato 24 februari 1977: agrarisch gebied;
• dat zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de eigenaar: de
onroerende goederen NIET het voorwerp uitmaken van een maatregel als vermeld
in titel VI, hoofdstuk III en IV, en dat GEEN procedure voor het opleggen van een
dergelijke maatregel hangende is;
• dat de goederen niet gelegen zijn in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht;
• dat voor de goederen geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is;
• dat er op de onroerende goederen geen voorkooprecht rust, vermeld in artikel
2.4.1 of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;
• dat de onroerend goederen niet het voorwerp uitmaken van een voorkeursbesluit
of een projectbesluit.
3. De verkoper verklaart betreffende de hiervoor vermelde goederen een stedenbouwkundig uittreksel verleend op datum van 5 juli 2019 en 26 september 2019 heeft ontvangen. De koper verklaart voor het ondertekenen van huidige overeenkomst een kopie te hebben ontvangen van het stedenbouwkundig uittreksel en kennis genomen te
hebben van de inhoud ervan en verklaart daarbij voldoende toelichting te hebben bekomen van de verkoper.
ZONEVREEMD
De verkoper wijst de koper(s) uitdrukkelijk op het feit dat het betreffende goed gelegen
is in agrarisch gebied.
De koper(s) verklaart/verklaren te weten dat het hiervoor beschreven goed zonevreemd is
en de gevolgen hiervan te kennen.
Hiervoor werd het OCMW van Gent verwezen naar volgende
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Info-op-maat/Zonevreemd/Woningen

url:

WATERPARAGRAAF
De verkoper wijst de koper(s) er op dat de verkochte goederen:
- niet gelegen zijn in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld
door de Vlaamse regering;
- niet gelegen zijn in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone
zoals vastgesteld door de Vlaamse regering;
- niet gelegen zijn in een risicozone voor overstromingen.
De kaarten zijn te raadplegen op www.watertoets.be.
RECHT VAN VOORKOOP OVEREENKOMSTIG DE VLAAMSE WOONCODE.
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De verkopende partij verklaart geen kennis te hebben dat de verkochte eigendom gevat is
door het recht van wederinkoop bepaald in artikel 84 Wooncode of valt onder de toepassing van artikel 85/1 Wooncode.
Indien krachtens de Vlaamse Wooncode deze verkoop dient onderworpen te worden aan
een voorkooprecht, dan zal deze gebeuren onder de opschortende voorwaarde van het
niet uitoefenen van het voorkooprecht door de instanties in wiens hoofde het bestaat.
DECREET NATUURBEHOUD – DE VLAAMSE WATERWEG
De verkoper verklaart geen kennis te hebben van het feit dat het goed valt onder toepassing van het voorkooprecht vastgelegd in het decreet betreffende natuurbehoud en het
natuurlijk milieu, noch onder toepassing valt van het voorkooprecht vastgelegd in het
decreet betreffende de Vlaamse Waterweg.
RUILVERKAVELING
Uit de opzoeking op het e-voorkooploket op 27 september 2019 blijkt dat voor het hierbij
verkochte perceel nummer 0429M P0000 het voorkooprecht Ruilverkaveling van toepassing is.
Huidige verkoop geschiedt dan ook onder de opschortende voorwaarde van het nietuitoefenen van voormeld voorkooprecht.
BEPALINGEN IN VERBAND MET DE BODEMTOESTAND.
➢ De verkoper verklaart dat de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij zijn weten
geen risicogrond is. Dit wil zeggen dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd
zijn of geweest zijn. Onder risico-inrichtingen worden verstaan: fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd
risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst die de
Vlaamse Regering opstelt in overeenstemming met artikel 6 van het Bodemdecreet.
➢ De partijen verklaren kennis te hebben van de inhoud van de bodemattesten afgeleverd door OVAM op 26 juni 2019 en op 10 september 2019 die vermelden wat volgt:
➢ Het OCMW van Gent legt de bodemattesten voor die betrekking hebben op de betrokken percelen en die werden afgeleverd door OVAM op 25 juni en op 10 september
2019.
De inhoud van deze bodemattesten luidt:
“…….
2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging
voorkomt.
2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Pagina 6

versie 24 oktober 2019

BVBA NOTARIS MAARTEN DUYTSCHAEVER
VOETBALSTRAAT 1, 9050 GENT
09/230.00.68
Rpr Gent : 0861.391.771

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond.
Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
3 OPMERKINGEN
1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt
u op http://www.ovam.be/disclaimer.
3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
te Mechelen, 25.06.2019 – 10.09.2019”.
De koper(s) verklaart/verklaren een kopie te hebben ontvangen van deze bodemattesten.
➢ De verkoper verklaart met betrekking tot de verkochte goederen geen weet te hebben
van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper(s) of aan derden,
of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of
tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
➢ Voor zover voorgaande verklaring door de verkoper te goeder trouw afgelegd werd, zal
de verkoper niet tot vrijwaring gehouden zijn voor eventuele (niet gekende) bodemverontreiniging.
POSTINTERVENTIEDOSSIER
Partijen bevestigen op de hoogte te zijn van de verplichting sinds 1 mei 2001 tot het bijhouden van een postinterventiedossier, welk elementen bevat waarmee, voor de veiligheid en de gezondheid, bij eventuele latere werkzaamheden moet worden rekening gehouden. De eigenaar is verplicht tot bewaring van het dossier waarvan de overhandiging
aan de nieuwe eigenaar moet worden opgetekend in de akte die de overdracht bevestigt.
Het dossier is verplicht voor alle bouwplaatsen waar een coördinatie moet worden georganiseerd, doch alleszins voor de werken die betrekking hebben op de structuur, op de
essentiële elementen van het bouwwerk of op toestanden die een aantoonbaar gevaar
inhouden.
De verkoper verklaart geen dergelijke werken te hebben laten uitvoeren.
De aandacht van de kopers(s) werd gevestigd op het feit dat hij de plicht heeft om bij dergelijke werken een postinterventiedossier op te stellen en te bewaren om het te overhandigen in geval van overdracht van het goed om welke reden dan ook.
KEURING ELEKTRISCHE INSTALLATIE:
Het proces-verbaal van onderzoek van de elektrische installaties door een erkend organisme is conform de bestaande wetgeving voorhanden en dateert van: 01/07/2019. De
koper(s) verklaart / verklaren dit proces-verbaal te hebben ontvangen.
De koper(s) koopt/kopen het onroerend goed en de elektrische installaties in de staat
waarop ze zich bij ondertekening van de verkoopovereenkomst bevinden. De eventuele
aanpassingswerken die aan de elektrische installaties zouden moeten worden uitge-
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voerd om deze installaties conform te maken aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) zullen worden uitgevoerd door de koper(s) op zijn/hun kosten.
ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
De verkoper beschikt voor het verkochte goed over een geldig energieprestatiecertificaat,
opgemaakt door de heer Frederic Penen, erkend energiedeskundige, op 19/06/2019 met
vermelding van unieke code 20190619-0002170399-RES-1.
De kosten van dit certificaat zijn ten laste van de verkoper.
De koper(s) verklaart/verklaren kopie van dit certificaat te hebben ontvangen (het origineel wordt door de verkoper overgemaakt bij het ondertekenen van de notariële akte).
PRIJS
Onderhavige verkoop is gedaan en aanvaard tegen de koopprijs van _________________
_________________________________________________________________________
Partijen zijn overeengekomen dat de koper ten titel van waarborgsom een bedrag betaalt
van __________________________________________________________________ EUR
binnen de 10 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving te storten naar de derdenrekening
BE24 0010 6511 2338 op naam van notaris Maarten Duytschaever.
Dit

bedrag

zal

worden

betaald

_______________________________________________

vanuit
op

rekeningnummer
naam

van

_______________________________________________
Dit bedrag bewaart de notaris op naam van de koper.
Bij het verlijden van de akte zal dit bedrag bij wijze van voorschot op de prijs aan de verkoper worden overgemaakt, desgevallend verhoogd met de intresten die het ondertussen
heeft opgebracht.
Saldo:
De koper verplicht zich het saldo van de koopsom te zullen betalen aan de verkoper bij het
verlijden van de notariële akte.
Bij niet-tijdige betaling van de koopsom voor de hoger bedongen termijn, zal er van
rechtswege een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest.
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SANCTIES
Wanneer een van de partijen haar verplichtingen niet naleeft, en zij, na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot gedurende veertien dagen niet
reageert, staat het de andere partij vrij zich tot de rechtbank te wenden om:
➢ ofwel de verkoop van rechtswege te laten ontbinden: in dit geval zal een bedrag van
tien procent van de verkoopprijs door de in gebreke gebleven partij verschuldigd zijn bij
wijze van schadevergoeding, door de koper(s)s na aftrek van het betaalde voorschot, en
door de verkopers na terugbetaling van het betaalde voorschot;
➢ ofwel de gedwongen uitvoering van onderhavige overeenkomst te eisen.
Elke som die niet wordt betaald binnen de hiervoor overeengekomen termijn zal daarenboven van rechtswege verhoogd worden met een interest berekend aan drie procent
boven de wettelijke rentevoet tot op de datum van de algehele betaling, onverminderd
alle andere rechten, rechtsmiddelen en rechtsvorderingen.
FISCALE VERKLARINGEN
• De verkoop geschiedt onder het stelsel van registratiebelasting.
De verkoper verklaart:
➢ dat het verkochte goed met geen enkel voorkoop- of voorkeurrecht is bezwaard, noch
met een recht van wederinkoop, een aankoopoptie of een verbod van vervreemden.
De koper(s) verklaart/verklaren:
➢ dat hij/zij het verkochte goed bezocht heeft/hebben, de staat ervan voldoende
kent/kennen en er geen nadere of uitvoerige beschrijving van verlangt/verlangen.
OPSCHORTENDE VOORWAARDE
1. Indien krachtens de Vlaamse Wooncode of krachtens enige andere wetgeving deze
verkoop dient onderworpen te worden aan een voorkooprecht, dan zal deze verkoop
gebeuren onder de opschortende voorwaarde van het niet uitoefenen van het voorkooprecht door de instanties in wiens hoofde het bestaat.
2. De koop wordt gedaan en aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat de eventuele schuldeisers zich ermee akkoord verklaren de eventuele in- en overschrijvingen
op het hierbij verkochte goed te schrappen en dat de koopprijs volstaat om alle bedragen te betalen die bij toepassing van de wet door de bevoegde ontvangers van BTW en
directe belastingen, bij middel van fiscale notificaties aan de werkende notaris zouden
worden overgemaakt.
GEEN VERZEKERING IN GEVAL VAN OVERLIJDEN BIJ ONGEVAL VAN DE KOPER(S)
De partijen zijn ingelicht dat navolgende verzekering niet van toepassing is omdat de
verkoopovereenkomst niet wordt getekend in aanwezigheid van de notaris of van één
van zijn medewerkers.
De ongevallenverzekering onderschreven bij de C.V.B.A. Verzekeringen van het Notariaat ingevolge een polis op naam van de notaris en waarvan de hoofdkenmerken hierna
weergegeven worden:
- de verzekering is kosteloos voor de koper;
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- verzekerd risico: overlijden door ongeval;
- verzekerde personen: kopers natuurlijke personen;
- verzekerd kapitaal: bedrag van de koopprijs vermeerderd met de kosten, rechten en
erelonen van de overdracht, onder aftrek van de bedragen die reeds betaald werden
voordat het schadegeval zich voordeed en met uitsluiting van de bijkomende rechten
en boeten als gevolg aan een door het bestuur van de registratie vastgestelde meerwaarde evenals van de conventionele of moratoire intresten die zouden lopen na de
datum van overlijden;
- algemene beperking: tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) per gebeurtenis die aanleiding geeft tot de waarborg, welk ook het aantal afgesloten verkoopovereenkomsten zij;
- duur van de dekking: vanaf het ondertekenen van de verkoopovereenkomst tot aan
de ondertekening van de authentieke akte van aankoop met een maximum duur van
vier maanden na ondertekening van de verkoopovereenkomst of de verwezenlijking
van de opschortende voorwaarden die in de verkoopovereenkomst zouden voorkomen. De authentieke akte moet verleden worden binnen de vier maanden die op het
overlijden volgen.
De waarborg strekt zich enkel uit tot de verkoopovereenkomst opgesteld door de notaris en ondertekend door de kopers in aanwezigheid van de notaris of van één van zijn
medewerkers.
Aldus gedaan in twee exemplaren te _____________________ op __________________
(Handtekeningen van alle kopers en verkopers)
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VERKOOPOVEREENKOMST- WONING
Tussen de ondergetekenden:
1. Enerzijds:
Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN", gevestigd te 9000
Gent, Onderbergen 86, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Gent onder het nummer BTW BE 0212.214.125.
Hier vertegenwoordigd door :
1. De heer Sami SOUGUIR, schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke
planning, geboren te Gent op 27 januari 1975, nationaal nummer 75.01.27-083.10,
wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Wallekensstraat 32. Handelend in uitvoering
van het delegatiebesluit van 24 januari 2019.
2. De heer Danny Joseph VAN CAMPENHOUT, adjunct-algemeendirecteur Stad en
OCMW Gent, geboren te Vilvoorde op 21 juni 1958, nationaal nummer 58.06.21441.92, wonende te 1800 Vilvoorde, Strombeeksesteenweg 157.
Beiden ingevolge de OCMW-Raadsbeslissing van 23 september 2019.
Hierna genoemd: “de verkoper”;
De verkopers verklaren dat zij de enige eigenaar zijn van het hierbij verkochte goed en
dat zij de vereiste bevoegdheid hebben en bekwaam zijn om erover te beschikken.
2. Anderzijds:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Hierna genoemd: "de kopers" of “de koper”.
Is overeengekomen wat volgt:
De verkoper verklaart te verkopen aan de koper(s), die verklaart/verklaren in koop te
aanvaarden:
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GEMEENTE NAZARETH
1/ Een woonhuis met aanghorigheden op en met medegaande grond, gestaan en gelegen
te Nazareth, Deurlestraat 12, gekend volgens huidig kadaster onder Nazareth, eerste afdeling, sectie D, nummer 0429N P0000, met een oppervlakte van tweehonderd zestig
vierkante meter (260m²). – KI 148.
2/ Een bergplaats gestaan en gelegen te Nazareth, Deurlestraat 12+, gekend volgens huidig kadaster onder Nazareth, eerste afdeling, sectie D, nummer 0429A2 P0000, met een
oppervlakte van negenhonderdnegenenzestig vierkante meter (969m²) – KI € 52,00;
3/ Een perceel bouwland gelegen te Nazareth, Hospicie Goed, gekend volgens huidig
kadaster onder Nazareth, eerste afdeling, sectie D, nummer 429M P0000, met een oppervlakte van tweehonderdvijftig vierkante meter (250m²) – KI € 1,00
4/ Een perceel weiland gelegen te Nazareth, Hospicie Goed, gekend volgens huidig kadaster onder Nazareth, eerste afdeling, sectie D, nummer 429Z2 P0000, met een oppervlakte
van duizenddriehonderd vierkante meter (1.300m²) – KI € 12,00.
MEE VERKOCHTE ROERENDE GOEDEREN
In huidige verkoop zijn geen roerende goederen begrepen. De verkoper zal dan ook alle
roerende goederen verwijderen uit het verkochte goed voor het verlijden van de akte, zo
niet zal/zullen de koper(s), hetzij deze zonder vergoeding behouden, hetzij het recht hebben de roerende goederen in het verkochte goed te laten verwijderen op kosten van de
verkoper.
VOORWAARDEN
1. Het goed wordt verkocht voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, hypotheken, hypothecaire volmachten of andere belemmeringen, dit bij het verlijden van de akte. De verkoper verklaart dat er geen procedure hangende is aangaande faillissement of collectieve schuldenregeling, geen maatregel van reorganisatie onder de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, noch dat enig beslag op
voorschreven eigendom rust.
2. De koper(s) zal/zullen de volle eigendom van het aangekochte goed hebben vanaf het
verlijden van de notariële akte.
Hij/Ze zal/zullen er het vrije gebruik en het volle genot van hebben eveneens vanaf het
verlijden van de notariële akte.
Tussen de ondertekening van de overeenkomst en het verlijden van de notariële akte
verbindt de verkoper er zich toe geen huurovereenkomsten af te sluiten.
3. De koper(s) zal/zullen de onroerende voorheffing alsook alle zakelijke en gemeentelijke belastingen (behalve diegene die logischerwijze ten laste van de verkoper blijven:
meerwaardebelasting, belasting op leegstand, belasting op onbebouwde percelen, belasting op tweede verblijven…) van het aangekochte goed, moeten dragen vanaf het
verlijden van de notariële akte, hetzij vanaf de koper(s) in het genot treedt/treden van
de verkochte eigendom als dit niet gebeurt gelijktijdig met het verlijden van de notariele akte. De verkoper verklaart geen kennis te hebben van verhaalbelastingen.
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4. Het goed wordt verkocht:
- in de huidige staat en zonder waarborg van maat of oppervlakte; elk verschil in meer
of min, zelfs indien het meer dan 1/20 bedraagt, zal ten bate of ten schade komen van
de koper(s), zonder wijziging van de prijs;
- met alle zichtbare en verborgen gebreken, zowel van de constructies, de grond, als de
ondergrond; de koper(s) bevestigt/bevestigen het verkochte goed te hebben bezocht,
de staat ervan voldoende te kennen en er geen nadere beschrijving van te verlangen.
Voor zover de tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect nog niet verstreken is bij het verlijden van de akte, gaan de rechten ter zake over op de koper(s). De
verkoper verklaart zelf geen kennis te hebben van verborgen gebreken.
- zonder waarborg van juistheid van de kadastrale aanduidingen, die louter ten informatieve titel gegeven worden. Enige onnauwkeurigheid of onjuistheid kan geen verhaal doen ontstaan.
- De koper(s) zal / zullen het aangekochte goed moeten aanvaarden met al de erfdienstbaarheden, rechten en gemeenschappen, waarmee het door bepalingen in de eigendomstitels, in de basisakte of eventuele wijzigende basisakte(n), door overeenkomsten met de aanpalende eigenaars of door om het even welke andere redenen zou kunnen bevoordeeld of bezwaard zijn, vrij aan de koper(s) van de ene te doen gelden in zijn
/ hun voordeel en zich tegen de andere te verzetten, doch dit alles op zijn/hun kosten
en risico’s, en zonder enig verhaal tegen de verkoper uit dien hoofde.
4. Wat betreft de brandverzekering van het goed, verklaart/verklaren de koper(s) te weten dat, ingevolge de verkoop, de verzekering afgesloten door de verkoper, van
rechtswege eindigt uiterlijk drie maanden na het verlijden van de akte.
De koper(s) ontslaat/ontslaan de verkoper er echter van het voorschreven goed na de
notariële akte nog langer verzekerd te houden.
De koper(s) zal/zullen vanaf de notariële akte zelf instaan voor het afsluiten van de
door hem/hen gewenste verzekeringscontracten.
5. De notariële akte zal verleden worden binnen de vier maanden te rekenen van heden
op voorstel van de instrumenterende notaris.
6. Nadat de partijen kennis hebben genomen van het recht dat elke partij heeft om, zonder verhoging van kosten, een notaris aan te stellen, hebben de partijen als notaris
aangeduid:
▪ Voor de verkoper: notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge
(Gent).
▪ Voor de koper(s): _____________________________________________________
7. Alle kosten, rechten en erelonen van deze verkoop en van de notariële akte zijn ten
laste van de koper(s).
De kosten die evenwel betrekking hebben op de leveringsplicht van de verkoper zijn
ten laste van de verkoper (o.m. plan- en opmetingskosten, verkavelingskosten, bodemattest(en), kadastrale stukken, stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels, informatiebrieven syndicus…).
8. Groene stroomcertificaten – Zonnepanelen
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Het verkochte goed beschikt niet over zonnepanelen.
9. Stookolietank(s).
De verkoper verklaart dat er zich op het vermelde goed geen stookolietank bevindt.
Indien naderhand zou blijken dat er toch een tank aanwezig is, die niet meer in gebruik was, dan zal de verkoper hetzij het nodige doen om de tank vakkundig te laten
verwijderen, hetzij ze vakkundig te laten buiten gebruik stellen en zal de bewijzen
hiervan overhandigen aan de koper(s).
BEPALING IN VERBAND MET DE RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW
1. De verkoper verklaart dat met betrekking tot het verkochte goed bij zijn weten:
a. er geen besluit tot onteigening of geen procedure tot onteigening loopt of gepland
is, en dat de eigendom niet bezwaard is met een rooilijnplan;
b. het niet bezwaard is met enig publiciteitscontract;
c. het niet is opgenomen in de landschapsatlas, noch in de inventaris archeologische
zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen
met erfgoedwaarde of de inventaris van historische tuinen en parken. Hij verklaart
hierover nooit enige betekening of kennisgeving te hebben ontvangen.
Ondergetekende notaris bevestigt dat dit ook niet blijkt uit een opzoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar werd gesteld. (https://geo.onroerenderfgoed.be/)
d. het voorschreven onroerend goed niet is opgenomen in de inventaris van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten (Decreet van 19/4/1995);
e. het voorschreven goed niet is opgenomen in de inventaris van de leegstaande gebouwen en/of woningen, de inventaris van de verwaarloosde gebouwen en/of woningen, de inventaris van de ongeschikte en/of onbewoonbare woningen (Decreet
van 22/12/1995);
f. er geen verhaalbelastingen lopen of gevorderd worden.
2. De verkoper verklaart voor alle door hem opgerichte constructies de nodige bouwtoelatingen – in de mate door de wet vereist – te hebben verkregen en verklaart geen
weet te hebben van enige bouwovertreding met betrekking tot de gebouwen die er
reeds stonden voor hij eigenaar werd.
3. De verkoper verklaart legt de stedenbouwkundige uittreksels de dato 5 juli 2019 en 26
september 2019 voor aan de koper(s), waaruit het volgende blijkt:
• dat voor de onroerende goederen geen recente stedenbouwkundige vergunningen
werden afgeleverd;
Constructies opgericht vóór negenentwintig maart negentienhonderd tweeënzestig
of vóór de definitieve vaststelling van het gewestplan, worden vermoed vergund te
zijn.
Er werd echter wel door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie gebouwd
is voor de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962. Bijgevolg bestaat het
vermoeden dat de constructie als vergund moet worden beschouwd.
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• dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van voorschreven onroerende goederen volgens het plannenregister is:
- volgens het gewestplan Oudenaarde de dato 24 februari 1977: agrarisch gebied;
• dat zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de eigenaar: de
onroerende goederen NIET het voorwerp uitmaken van een maatregel als vermeld
in titel VI, hoofdstuk III en IV, en dat GEEN procedure voor het opleggen van een
dergelijke maatregel hangende is;
• dat de goederen niet gelegen zijn in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht;
• dat voor de goederen geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is;
• dat er op de onroerende goederen geen voorkooprecht rust, vermeld in artikel
2.4.1 of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;
• dat de onroerend goederen niet het voorwerp uitmaken van een voorkeursbesluit
of een projectbesluit.
3. De verkoper verklaart betreffende de hiervoor vermelde goederen een stedenbouwkundig uittreksel verleend op datum van 5 juli 2019 en 26 september 2019 heeft ontvangen. De koper verklaart voor het ondertekenen van huidige overeenkomst een kopie te hebben ontvangen van het stedenbouwkundig uittreksel en kennis genomen te
hebben van de inhoud ervan en verklaart daarbij voldoende toelichting te hebben bekomen van de verkoper.
ZONEVREEMD
De verkoper wijst de koper(s) uitdrukkelijk op het feit dat het betreffende goed gelegen
is in agrarisch gebied.
De koper(s) verklaart/verklaren te weten dat het hiervoor beschreven goed zonevreemd is
en de gevolgen hiervan te kennen.
Hiervoor werd het OCMW van Gent verwezen naar volgende
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Info-op-maat/Zonevreemd/Woningen

url:

WATERPARAGRAAF
De verkoper wijst de koper(s) er op dat de verkochte goederen:
- niet gelegen zijn in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld
door de Vlaamse regering;
- niet gelegen zijn in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone
zoals vastgesteld door de Vlaamse regering;
- niet gelegen zijn in een risicozone voor overstromingen.
De kaarten zijn te raadplegen op www.watertoets.be.
RECHT VAN VOORKOOP OVEREENKOMSTIG DE VLAAMSE WOONCODE.
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De verkopende partij verklaart geen kennis te hebben dat de verkochte eigendom gevat is
door het recht van wederinkoop bepaald in artikel 84 Wooncode of valt onder de toepassing van artikel 85/1 Wooncode.
Indien krachtens de Vlaamse Wooncode deze verkoop dient onderworpen te worden aan
een voorkooprecht, dan zal deze gebeuren onder de opschortende voorwaarde van het
niet uitoefenen van het voorkooprecht door de instanties in wiens hoofde het bestaat.
DECREET NATUURBEHOUD – DE VLAAMSE WATERWEG
De verkoper verklaart geen kennis te hebben van het feit dat het goed valt onder toepassing van het voorkooprecht vastgelegd in het decreet betreffende natuurbehoud en het
natuurlijk milieu, noch onder toepassing valt van het voorkooprecht vastgelegd in het
decreet betreffende de Vlaamse Waterweg.
RUILVERKAVELING
Uit de opzoeking op het e-voorkooploket op 27 september 2019 blijkt dat voor het hierbij
verkochte perceel nummer 0429M P0000 het voorkooprecht Ruilverkaveling van toepassing is.
Huidige verkoop geschiedt dan ook onder de opschortende voorwaarde van het nietuitoefenen van voormeld voorkooprecht.
BEPALINGEN IN VERBAND MET DE BODEMTOESTAND.
➢ De verkoper verklaart dat de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij zijn weten
geen risicogrond is. Dit wil zeggen dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd
zijn of geweest zijn. Onder risico-inrichtingen worden verstaan: fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd
risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst die de
Vlaamse Regering opstelt in overeenstemming met artikel 6 van het Bodemdecreet.
➢ De partijen verklaren kennis te hebben van de inhoud van de bodemattesten afgeleverd door OVAM op 26 juni 2019 en op 10 september 2019 die vermelden wat volgt:
➢ Het OCMW van Gent legt de bodemattesten voor die betrekking hebben op de betrokken percelen en die werden afgeleverd door OVAM op 25 juni en op 10 september
2019.
De inhoud van deze bodemattesten luidt:
“…….
2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging
voorkomt.
2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN
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Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond.
Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
3 OPMERKINGEN
1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt
u op http://www.ovam.be/disclaimer.
3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
te Mechelen, 25.06.2019 – 10.09.2019”.
De koper(s) verklaart/verklaren een kopie te hebben ontvangen van deze bodemattesten.
➢ De verkoper verklaart met betrekking tot de verkochte goederen geen weet te hebben
van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper(s) of aan derden,
of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of
tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
➢ Voor zover voorgaande verklaring door de verkoper te goeder trouw afgelegd werd, zal
de verkoper niet tot vrijwaring gehouden zijn voor eventuele (niet gekende) bodemverontreiniging.
POSTINTERVENTIEDOSSIER
Partijen bevestigen op de hoogte te zijn van de verplichting sinds 1 mei 2001 tot het bijhouden van een postinterventiedossier, welk elementen bevat waarmee, voor de veiligheid en de gezondheid, bij eventuele latere werkzaamheden moet worden rekening gehouden. De eigenaar is verplicht tot bewaring van het dossier waarvan de overhandiging
aan de nieuwe eigenaar moet worden opgetekend in de akte die de overdracht bevestigt.
Het dossier is verplicht voor alle bouwplaatsen waar een coördinatie moet worden georganiseerd, doch alleszins voor de werken die betrekking hebben op de structuur, op de
essentiële elementen van het bouwwerk of op toestanden die een aantoonbaar gevaar
inhouden.
De verkoper verklaart geen dergelijke werken te hebben laten uitvoeren.
De aandacht van de kopers(s) werd gevestigd op het feit dat hij de plicht heeft om bij dergelijke werken een postinterventiedossier op te stellen en te bewaren om het te overhandigen in geval van overdracht van het goed om welke reden dan ook.
KEURING ELEKTRISCHE INSTALLATIE:
Het proces-verbaal van onderzoek van de elektrische installaties door een erkend organisme is conform de bestaande wetgeving voorhanden en dateert van: 01/07/2019. De
koper(s) verklaart / verklaren dit proces-verbaal te hebben ontvangen.
De koper(s) koopt/kopen het onroerend goed en de elektrische installaties in de staat
waarop ze zich bij ondertekening van de verkoopovereenkomst bevinden. De eventuele
aanpassingswerken die aan de elektrische installaties zouden moeten worden uitge-
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voerd om deze installaties conform te maken aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) zullen worden uitgevoerd door de koper(s) op zijn/hun kosten.
ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
De verkoper beschikt voor het verkochte goed over een geldig energieprestatiecertificaat,
opgemaakt door de heer Frederic Penen, erkend energiedeskundige, op 19/06/2019 met
vermelding van unieke code 20190619-0002170399-RES-1.
De kosten van dit certificaat zijn ten laste van de verkoper.
De koper(s) verklaart/verklaren kopie van dit certificaat te hebben ontvangen (het origineel wordt door de verkoper overgemaakt bij het ondertekenen van de notariële akte).
PRIJS
Onderhavige verkoop is gedaan en aanvaard tegen de koopprijs van _________________
_________________________________________________________________________
Partijen zijn overeengekomen dat de koper ten titel van waarborgsom een bedrag betaalt
van __________________________________________________________________ EUR
binnen de 10 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving te storten naar de derdenrekening
BE24 0010 6511 2338 op naam van notaris Maarten Duytschaever.
Dit

bedrag

zal

worden

betaald

_______________________________________________

vanuit
op

rekeningnummer
naam

van

_______________________________________________
Dit bedrag bewaart de notaris op naam van de koper.
Bij het verlijden van de akte zal dit bedrag bij wijze van voorschot op de prijs aan de verkoper worden overgemaakt, desgevallend verhoogd met de intresten die het ondertussen
heeft opgebracht.
Saldo:
De koper verplicht zich het saldo van de koopsom te zullen betalen aan de verkoper bij het
verlijden van de notariële akte.
Bij niet-tijdige betaling van de koopsom voor de hoger bedongen termijn, zal er van
rechtswege een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest.
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SANCTIES
Wanneer een van de partijen haar verplichtingen niet naleeft, en zij, na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot gedurende veertien dagen niet
reageert, staat het de andere partij vrij zich tot de rechtbank te wenden om:
➢ ofwel de verkoop van rechtswege te laten ontbinden: in dit geval zal een bedrag van
tien procent van de verkoopprijs door de in gebreke gebleven partij verschuldigd zijn bij
wijze van schadevergoeding, door de koper(s)s na aftrek van het betaalde voorschot, en
door de verkopers na terugbetaling van het betaalde voorschot;
➢ ofwel de gedwongen uitvoering van onderhavige overeenkomst te eisen.
Elke som die niet wordt betaald binnen de hiervoor overeengekomen termijn zal daarenboven van rechtswege verhoogd worden met een interest berekend aan drie procent
boven de wettelijke rentevoet tot op de datum van de algehele betaling, onverminderd
alle andere rechten, rechtsmiddelen en rechtsvorderingen.
FISCALE VERKLARINGEN
• De verkoop geschiedt onder het stelsel van registratiebelasting.
De verkoper verklaart:
➢ dat het verkochte goed met geen enkel voorkoop- of voorkeurrecht is bezwaard, noch
met een recht van wederinkoop, een aankoopoptie of een verbod van vervreemden.
De koper(s) verklaart/verklaren:
➢ dat hij/zij het verkochte goed bezocht heeft/hebben, de staat ervan voldoende
kent/kennen en er geen nadere of uitvoerige beschrijving van verlangt/verlangen.
OPSCHORTENDE VOORWAARDE
1. Indien krachtens de Vlaamse Wooncode of krachtens enige andere wetgeving deze
verkoop dient onderworpen te worden aan een voorkooprecht, dan zal deze verkoop
gebeuren onder de opschortende voorwaarde van het niet uitoefenen van het voorkooprecht door de instanties in wiens hoofde het bestaat.
2. De koop wordt gedaan en aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat de eventuele schuldeisers zich ermee akkoord verklaren de eventuele in- en overschrijvingen
op het hierbij verkochte goed te schrappen en dat de koopprijs volstaat om alle bedragen te betalen die bij toepassing van de wet door de bevoegde ontvangers van BTW en
directe belastingen, bij middel van fiscale notificaties aan de werkende notaris zouden
worden overgemaakt.
GEEN VERZEKERING IN GEVAL VAN OVERLIJDEN BIJ ONGEVAL VAN DE KOPER(S)
De partijen zijn ingelicht dat navolgende verzekering niet van toepassing is omdat de
verkoopovereenkomst niet wordt getekend in aanwezigheid van de notaris of van één
van zijn medewerkers.
De ongevallenverzekering onderschreven bij de C.V.B.A. Verzekeringen van het Notariaat ingevolge een polis op naam van de notaris en waarvan de hoofdkenmerken hierna
weergegeven worden:
- de verzekering is kosteloos voor de koper;
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- verzekerd risico: overlijden door ongeval;
- verzekerde personen: kopers natuurlijke personen;
- verzekerd kapitaal: bedrag van de koopprijs vermeerderd met de kosten, rechten en
erelonen van de overdracht, onder aftrek van de bedragen die reeds betaald werden
voordat het schadegeval zich voordeed en met uitsluiting van de bijkomende rechten
en boeten als gevolg aan een door het bestuur van de registratie vastgestelde meerwaarde evenals van de conventionele of moratoire intresten die zouden lopen na de
datum van overlijden;
- algemene beperking: tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) per gebeurtenis die aanleiding geeft tot de waarborg, welk ook het aantal afgesloten verkoopovereenkomsten zij;
- duur van de dekking: vanaf het ondertekenen van de verkoopovereenkomst tot aan
de ondertekening van de authentieke akte van aankoop met een maximum duur van
vier maanden na ondertekening van de verkoopovereenkomst of de verwezenlijking
van de opschortende voorwaarden die in de verkoopovereenkomst zouden voorkomen. De authentieke akte moet verleden worden binnen de vier maanden die op het
overlijden volgen.
De waarborg strekt zich enkel uit tot de verkoopovereenkomst opgesteld door de notaris en ondertekend door de kopers in aanwezigheid van de notaris of van één van zijn
medewerkers.
Aldus gedaan in twee exemplaren te _____________________ op __________________
(Handtekeningen van alle kopers en verkopers)
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