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Dossier {Dossier}

PROCES-VERBAAL VAN VERKOOP
[[LASTENS NIET BTW-PLICHTIGE (OF GEEN HANDELSGOEDEREN) ]]
{Het jaar}

OP VERZOEK VAN :
{Verzoekers}
Die ten einde dezer woonplaats kiest op het kantoor van ondergetekende
gerechtsdeurwaarder. (woonstkeuze op kantoor centrale administratie te 3500
Hasselt, Grote Breemstraat 17A)
[[
Woonstkeuze
doende
op
het
kantoor
van
ondergetekende
gerechtsdeurwaarder.]]
KRACHTENS de uitgifte in uitvoerbare vorm afgeleverd van {Titels}
GEZIEN de daaropvolgende procedure en meer bepaald gezien het P.V. van
UITVOEREND BESLAG OP ROEREND GOED door het ambt van
{BeslagDoorOp}
DAT de aangifte van deze verkoop gedaan is bij de bevoegde ontvanger der
registratie : REGISTRATIE HASSELT 2° KANTOOR (antenne Hasselt 2), dd.
.
DAT voldaan is aan alle wettelijke voorschriften om tot de gerechtelijke verkoop
over te gaan en gezien het gebrek aan betaling.
Zo heb ik ondergetekende,
{Ondergetekende}
Mij heden omstreeks 09u00' begeven te 3545 HALEN, Staatsbaan 58, in de
aldaar gelegen veilingszaal, alwaar ik lastens :
{Verweerders}
(NIET AANWEZIG OP DE VERKOPING)
ben overgegaan tot de gerechtelijke verkoping van de inbeslaggenomen roerende
goederen en dit onder de volgende verkoopsvoorwaarden die ik aan de
verzamelde liefhebbers vooraf ter kennis heb gebracht :
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"1" de verkoop geschiedt bij opbod, aan de meestbiedende, tegen kontante
betaling met een “OPGELD / VERHOGING” van 15% (n.v.d.r. de hieronder
weergegeven toewijzingen betreft het netto-bedrag van de toewijzing zonder
opgeld).
"2" indien het toegewezen lot niet onmiddellijk wordt betaald, zal het opnieuw
worden opgeroepen, ten laste van de rouwkoper, die instaat voor het verschil in
min, doch geen aanspraak kan maken op een eventueel verschil in plus.
"3" vanaf de toewijzing is elk lot aan de hoede van de koper toevertrouwd, hij
draagt de volle verantwoordelijkheid voor behoud, verlies of schade die het
ondergaat of veroorzaakt.
"4" de instrumenterende gerechtsdeurwaarder beslist in laatste aanleg over alle
betwistingen betreffende de aard van de loten, het verloop van het opbieden en de
toewijzing, hij draagt géén verantwoordelijkheid voor het verschil in maat, gewicht,
kwaliteit, soort, benaming en/of omvang van gelijk welk lot.
VOLGEN DE TOEWIJZINGEN :
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Er werd in totaal toegewezen voor een bedrag van

Waarvan proces-verbaal op plaats en datum als voormeld.
De gerechtsdeurwaarder,

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen).
Het recht bedraagt 7,50 euro.

