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Executieveilig (hypotheek) Schiphuis Yn'e Lijte te Grou
Opbod en afslag

Vrijdag 2 maart 2018 om 14.00 uur

Plaats + tijdstip:

Restaurant "Amicaal", Halbertsmaplein 14, 9001 AH Grou
's middags om 14.00 uur.

Bestemming:

Schiphuis

Aanvaarding:

zie veilingvoorwaarden

Betaling:

zie veilingvoorwaarden

Bezichtiging:

niet van toepassing

Verkoopobject:

1.

2.

het schiphuis (genummerd L-25) met ligplaats en een eigen
daksgedeelte gelegen in het recreatieoord “Yn 'e Lijte” te Grou,
kadastraal bekend gemeente Grouw sectie B nummer 1324,
groot vierentachtig centiare (84 ca), alsmede,
een kwoteel (onverdeeld) aandeel in het aldaar gelegen
bijbehorende water, omliggende grond, weg en aanwezige
parkeerplaatsen, kadastraal bekend gemeente Grouw sectie B
nummer 1349 (welk perceel een totale grootte heeft van drie
hectare, tweeëntwintig are en achtenveertig centiare (3 ha, 22 a
en 48 ca), hierna te noemen: “registergoed”.

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod
uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus
geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het
leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen
u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en
(veiling)kosten. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt
u het biedingsformulier, welke op verzoek door het notariskantoor aan u verstrekt wordt en
tevens te downloaden is vanaf www.notarisdantuma.nl. Het volledig ingevuld en ondertekend
formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk donderdag 15 februari, 24:00 uur uur bij
de notaris te zijn ingediend.

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 30685 pieter
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Deze kaart is noordgericht
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Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 16 januari 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

