
 

 

FORMULIER INHOUDENDE EEN ONHERROEPELIJK BINDEND EENZIJDIG BOD 
ONDER DE HIERNA BEPAALDE VOORWAARDEN  

 
 
I. DE ONDERGETEKENDE(N) 
 
1) 
Naam :  ……………………………………..……………………………………………… 
Adres :  …………………………………………………………………………………… 
Gehuwd/wettelijk samenwonend: 
 
Of 
 
Maatschappelijke naam : 
Maatschappelijke zetel: 
Vertegenwoordigd door: 
 
              …………………………………………………………………………………… 
BTW-nr : ……………………………… 
E-mail:   ……………………………… 
GSM-nr : ………………………………   
 
Hierna genoemd de "Kandidaat-koper". 
 
Verklaart / Verklaren bij deze aan: 
 
Mtr. Gerry Banken, kantoorhoudende te 3600 Genk, aangesteld als curator van het 
faillissement van mevr. Sheila Wolters te As 
 
Onder de hierna vermelde voorwaarden een schriftelijk, onherroepelijk en bindend 
bod uit te brengen in eigen naam of voor een nog aan te duiden derde op: 
 
II. VOORWERP:  
 
De Kandidaat-koper verklaart een schriftelijk, onherroepelijk en bindend bod uit te brengen 
op: 
 
Hoeve met woning, conciergerie, bijgebouwen en aanhorigheden, manege en 
paardenboxen op en met grond, gelegen Nijverheidsstraat 38 te 3668 As, thans 
gekadastreerd As, 1 ste afdeling, ter plaatse Heiderveld en Achter het Heiderveld , 
sectie C, nummers: 
 
-39 E weiland 
-37K weiland 
-41M bouwland 
-39C woeste grond 
-40 N bouwland 
-614V weiland 



 

 

-36L bouwland 
-37N bouwland 
-614D weiland 
-614F weiland 
-614E weiland 
-39D landgebouw 
-614T landgebouw  
-37P huis 
 
- Totale oppervlakte  van 3 Ha 16a 04ca volgens kadaster. 
 
 
 
 
.................................................. euro 
(€.......................................) 
 
te verhogen met de notariële kosten, geschat 13% en het forfait van kosten van de 
bemiddelaar Moyersoen ad 3% meer btw 
 
 
 
 
De verbintenis tot aankoop aangegaan door de bieder geldt tot en met de dag van het  
verlijden van de notariële verkoopakte. 
 
Derhalve belooft de bieder dit goed te kopen zo de verkoper dit goed binnen de gestelde 
termijn aan de geboden prijs wenst te verkopen 
 
De bieder heeft kennis genomen van de door de gemeente As verstrekte 
stedenbouwkundige inlichtingen en werd ingelicht over de bouwinbreuken. Hij aanvaardt de 
stedenbouwkundige toestand zoals hij is en zal er zijn eigen zaak van maken ter vrijwaring 
van de verkoper. 
 
 

IIl. BIEDPROCEDURE - AANVAARDING VAN HET BOD 
 
1. De gelaste erkende makelaar (BIV nr 505 660) Moyersoen zal de verkoop publiek maken, 
met terbeschikkingstelling van het officiële biedformulier, via haar website www.auctim.be  
 
Kandidaat-kopers kunnen dan contact opnemen met de makelaar teneinde een afspraak te 
beleggen om de gebouwen en overige activa te bezichtigen. 
 
 2. De aanbieding wordt georganiseerd via onderhandse schriftelijke biedingen en waarbij 
een geldig bod enkel kan uitgebracht worden via onderhavig formulier. Een Bod dat na 
26/02/2021 om 18.00 verzonden wordt, wordt niet als Bod in aanmerking genomen en als 
onbestaande beschouwd. 
Een Bod andersluidend dan een bedrag in euro wordt niet in aanmerking genomen.  



 

 

In de bieding mag niet verwezen worden naar biedingen van andere kandidaten;  
 
3. Er dient afdoende bewijs van financiële middelen voor de voorgestelde aankoop worden 
bijgebracht op eerste verzoek van Moyersoen. Er kan door haar ook een financiële 
waarborg geeist worden. Indien externe financieringsmiddelen nodig zijn om de 
voorgestelde overname te financieren, dient het bod vergezeld te zijn van documentatie 
die de beschikbaarheid van dergelijke financiering aantoont alsook een korte weergave te 
bevatten van het voorgenomen proces en een tijdlijn om de financiering te verzekeren; 
Het Bod geldt vanaf de datum van het uitbrengen van het Bod door de Kandidaat-koper en 
moet geldig blijven tot de definitieve aanvaarding dan wel afwijzing door de curator. Het 
Bod is onherroepelijk, en niet voor eenzijdige wijziging vatbaar. Het kan gedurende deze 
ganse termijn niet herroepen worden. 
 
Het Bod is geheim en is niet publiekelijk zichtbaar op de site, en dus onzichtbaar 
voor andere Kandidaat-kopers.  
 
Vanaf het ogenblik dat de verkoper bereid is om de ontvangen bieding te weerhouden, zal 
de kandidaat bieder 10% van het geboden bedrag als waarborg storten op de 
derdenrekening van MOYERSOEN NV nl BE35 3200 4641 1237  
 
Het biedformulier, volledig ingevuld, ondertekend en gedagtekend wordt per e-mail 
overgemaakt voor 26/02/2021 om 18.00 aan Mtr gerry.banken@adlex.be en 
hugh.driessen@auctim.be 
 
 
Aldus gedaan te.....................op    /0 /2021 
 
 
 
 
 
 
Eigenhandig schrijven: goed voor de som van.......... 

 
 
 


