
BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE PRO-
CEDURE OPBOD

Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden inzake 
de procedure “opbod” voor nagemelde onroerende goederen:

VOORWERP en BESCHRIJVING

Hoeve met woning, conciergerie, bijgebouwen en aanhorigheden, op en met 
grond, gelegen Luikersteenweg 559-561 te 3800 SINT-TRUIDEN, thans geka-
dastreerd Stad Sint-Truiden, 14de afdeling Gelinden, sectie A, nummers: 

- 194/L (hoeve, Luikersteenweg 559), groot: 44 are 80 ca,  
- 194/K (huis, Luikersteenweg 561), groot: 1 are 20 ca,  
- 192/D (tuin), groot: 42 are 50 ca, 
- 187/D (woeste grond), groot: 18 are 80 ca, 
- 201/E (boomgaard), groot: 25 are 08 ca, 

- Totale oppervlakte van 1 ha 32 are 38 ca. 
EPC waardes: 1377 kWh (nr 559) en 574 (nr 561) 

Bezichtiging/kijkdag

De bezichtiging van het onroerend goed zal uitsluitend plaatsvinden nà telefonische 
afspraak via  0475/746484 of na aanvraag via e-mail : info@auctim.be indien het zou 
nodig zijn.

Afsluiting van de termijn om te bieden

De mogelijkheid om biedingen uit te brengen sluit af op 04/10/2021 om 14.00 uur on-
der voorbehoud van verlenging der termijn wegens herhaald en niet aflatend opbod 
door gegadigden.

 hoogste bod

De vaststelling van het hoogste bod zal per mail of telefonisch aan de hoogste bieder 
worden meegedeeld onder de hierna vermelde opschortende voorwaarden en zon-
der dat hierdoor de verkoop tot stand komt uiterlijk binnen de 48u na afsluiting van de 
opbodtermijn.

De kandidaat-koper die het hoogste bod heeft uitgebracht en indien dit bod aan-
vaardbaar lijkt voor Moyersoen, zonder verdere garantie, zal  binnen de 48 uur een 



waarborg van 10% van de geboden som storten op de derdenrekening van Moyer-
soen zoals vermeld in de op de site opgenomen eenzijdige aankoopbelofte 

 Eenzijdige aankoopbelofte

De kandidaat-koper zal op eerste verzoek van Moyersoen een bindende en eenzijdi-
ge aankoopbelofte tekenen conform het model dat op de site van Auctim- Moyersoen 
geplaatst werd.

Verkoopkosten 

1°) Ingeval de verkoop voltrokken zou worden zal de koper een commissie aan Moy-
ersoen betalen van 3% meer BTW hetzij 3,63 % bij het weerhouden van het bod of 
uiterlijk bij het verlijden der notariële akte waarbij de gestorte waarborg mag aange-
wend worden voor de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde commis-
sie .

2°) De koper zal als forfait voor de kosten van de notariële akte en aanhorigheden 
een percentage betalen t.b.v. ongeveer 13% (groot beschrijf) (omvattend 10,00% re-
gistratierechten te vermeerderen met de overige notariële kosten) onverminderd zijn 
recht op eventuele abattementen en verminderingen. 
Deze berekening kan bij de notaris naar keuze vooraf opgevraagd worden door de 
kandidaat- koper.

BIJZONDERHEDEN-OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

1. Zie de opmerkingen onder de beschrijving van het aanbod
De koper verkrijgt de beschikking en het genot over het onroerend goed bij het verlij-
den der notariële akte en mits de nodige machtigingen werden verkregen.

2. 
inboedel
De kandidaat-koper heeft kennis kunnen nemen van de toestand van de inhoud van 
de gebouwen en zal de opruimingskosten niet verhalen op de verkopende partij. 
Eventuele inboedel met een zekere waarde is niet inbegrepen in het aanbod tenzij 
expliciet vermeld in de hogervermelde omschrijving.

3. Uitdrukkelijke opschortende voorwaarden

A) kandidaten zullen enkel biedingen kunnen uitbrengen na geregistreerd te zijn op 
de site van Moyersoen en nadat zij de uitdrukkelijke bevestiging verzonden heb-
ben aan Moyersoen via het op de site opgenomen formulier waarbij hun akkoord 



met de algemene en bijzondere voorwaarden van de online-aanbieding wordt be-
vestigd. Het ontbreken van een of andere voorwaarde maakt biedingen onmoge-
lijk en onontvankelijk.

B) De aangeboden onroerende goederen maken deel uit van het faillissement: Rase 
A. te St.Truiden met als curator Mtr. I.Roox te Hasselt

     De kandidaten erkennen op de hoogte te zijn dat een verkoop enkel kan tot stand     
komen indien de ondernemingsrechtbank de curatoren machtigt in het kader van de 
toepassing van art.1193 ter Gerechtelijk Wetboek om uit de hand of onderhands te 
verkopen. De hoogste bieder zal zijn bod in stand houden totdat de notariële akte 
verleden werd en zonder dat hijzelf rechten kan putten uit het feit dat hij het hoogste 
bod heeft uitgebracht.


