Side  fan   

Proses-ferbaal ôfslach eksekúsjefeiling (KNB-model BVX02C - ferzje 15-01-2005/fa- ferzje 
03-04-2006)
 

Hjoed, ✍, om ✍ ferskynde foar my, mr ✍, notaris fêstige yn ✍ om sa neisten by ✍ oere:
✍de hear ✍frou ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍ en (net-)troud ✍ (net) registrearre as partner,
hjirre hanneljend as skriftlike folmacht fan:
✍de hear ✍frou ✍ (legitimaasje: ✍paspoartnûmer ✍ / ✍identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍(net-)troud, ✍ en (net) registrearre as partner,
hjirnei ✍tegearre ✍meielkoar te neamen: ferkeaper.
Fan de folmacht docht bliken út in ûnderhânske akte dy’t oan de hjirnei te neamen akte fan 
feilingbetingsten hechte is.
A. Eksekutoriale ferkeap
De ferskynde persoan, hanneljend as niisneamd, hat my, notaris, fersocht om oer te gean ta 
eksekutoriale ferkeap, hjirnei te neamen ‘ferkeap’, bedoeld sa as yn kêst 3:268 Boargerlik 
Wetboek, hjirnei te neamen ‘BW’, fan it registergoed dat hjirnei omskreaun wurde sil en fan de 
replike saken dy’t yn kêst 3:254 BW bedoeld binne.
B. Feilingbetingsten
Mei in akte op ✍ foar my, notaris, passearre waarden fêststeld de betingsten, hjirnei te neamen 
‘feilingbetingsten’, dêr’t de ferkeap fan it registergoed dat hjirnei omskreaun wurde sil en fan de 
replike saken dy’t yn kêst 3:254 BW bedoeld binne syn beslach ûnder krijt. 
C. Omskriuwing registergoed
It niisneamde registergoed is:
✍
(POSYSJE TAFOEGE FOARBYLDBLOK A)
hjirnei te neamen ‘registergoed’.
D. Gjin skeel
Oan de foarsjenningerjochter fan de rjochtbank is gjin skeel oer de feilingbetingsten, de wize fan 
ferkeap of tiid of plak fan de feiling foarlein.
E. Ynset
Op ✍ hat de feiling by ynset west fan it registergoed mei as resultaat dat foar it registergoed in 
bedrach bean waard fan: ✍ euro (EUR ✍) troch ✍, hjirnei te neamen ‘ynsetter’.
Dêrfan docht bliken út in proses-ferbaal dat op dy datum troch my, notaris, opmakke is.	
F. Ofslach
Neidat it oanwêzige publyk troch my, notaris, op ‘e hichte steld is fan de tapaslikens fan de 
feilingbetingsten en neidat it publyk de gelegenheid krige hat om fragen te stellen, is oergien ta 
de feiling by ôfslach, mei as resultaat dat					
(KARBLOK ⇨)
it registergoed net ôfslein waard.⇦
(KARBLOK ⇨)
it registergoed ôfslein waard op: ✍ euro (EUR ✍) troch ✍, hjirnei te neamen ‘ôfslagger’.⇦
It bod dat sa dien is, waard troch de ôfslagger befêstige, dêr’t bliken fan docht út dy syn meiûndertekenjen fan dizze akte.
G. Rjocht fan berie
(KARBLOK⇨) 		
De ferkeaper ferklearre gebrûk te meitsjen fan syn rjocht fan berie lykas neamd yn de 
feilingbetingsten. Fan lettere gunning sil de ferkeaper útslútsel jaan mei in akte fan gunning dy’t 
opmakke wurde sil foar it ferstriken fan de beriedstermyn.⇦
G. Streekrjochte gunning
(KARBLOK⇨)
De ferkeaper ferklearre gjin gebrûk te meitsjen fan syn rjocht fan berie en it ✍registergoed foar it 
bod grut ✍euro (EUR ✍) te gunnen oan de ✍ynsetter ✍ôfslagger en/of dy syn neier te neamen 
folmachtjouwer✍s. Troch it oanfurdigjen troch de ferkeaper fan niisneamd bod is de 
goedsrjochtlike oerienkomst fan levering fan it registergoed ta stân kommen ûnder it útstellend 
betingst dat de ✍ynsetter ✍ôfslagger en/of de folmachtjouwer✍s dy’t neier troch him neamd 
wurde sil✍le oan al ✍syn ✍harren betelferplichtings dy’t folgje út de feilingbetingsten foldien 
✍hat ✍hawwe.⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
I. Opjefte folmachtjouwer✍s
De ✍ynsetter ✍ôfslagger ferklearre bean te hawwen as folmacht fan: ✍. Dy folmachtjouwer✍s, 
dy’t ek ferskynd ✍is ✍binne by dizze akte, ferklearre✍n dy folmacht te erkennen, it ien en oar 
mei behâld fan en neffens itjinge dat bepaald is yn de feilingbetingsten.⇦ 
FAN IEN EN OAR IS DIT PROSES-FERBAAL
opmakke en passearre yn ✍(plak) op de datum yn it haad fan dizze akte neamd.
De ferskynde persoan is my, notaris, bekend. De saaklike ynhâld fan it proses-ferbaal is oan him 
opjûn en taljochte.
De ferskynde persoan hat ferklearre om op folslein foarlêzen fan it proses-ferbaal gjin priis te 
stellen, fan de ynhâld fan dit proses-ferbaal kennis nommen te hawwen en wiisd te wêzen op de 
gefolgen dy't foar de partij by de proses-ferbaalakte út it proses-ferbaal folgje.⇦
Dit proses-ferbaal is beheind foarlêzen en daliks dêrnei ûndertekene, earst troch de ferskynde 
persoan en dêrnei troch my, notaris, om ✍ oere.
 
(TAFOEGE FOARBYLDBLOK A)
(FARIABEL BLOK wenhûs⇨)
it wenhûs mei ûndergrûn, hiem en fierders alles wat dêr oan en dêrta heart yn ✍, pleatslik bekend 
✍, kadastraal bekend gemeente ✍ seksje ✍ nûmer ✍, grut ✍ .⇦
(FARIABEL BLOK bedriuwspân⇨)
it bedriuwspân mei ûndergrûn, hiem en fierders alles wat dêr oan en dêrta heart yn ✍, pleatslik 
bekend ✍, kadastraal bekend gemeente ✍ seksje ✍ nûmer ✍, grut ✍ .⇦
(FARIABEL BLOK wenhûs mei garaazje⇨)
it wenhûs mei garaazje en mei ûndergrûn, hiem en fierders alles wat dêr oan en dêrta heart yn ✍, 
pleatslik bekend ✍, kadastraal bekend gemeente ✍ seksje ✍ nûmer ✍, grut ✍ .⇦
(FARIABEL BLOK lânbougrûn⇨)
in perseel ✍greidlân ✍boulân lizzend oan ✍ en ✍ yn ✍ by ✍, kadastraal bekend gemeente ✍ 
seksje ✍ nûmer ✍, grut ✍ .⇦
(FARIABEL BLOK skip⇨)
it ✍stielen ✍skip, type ✍ mei de namme ✍ en it brânmerk ✍, foarsjoen fan in ✍silinder 
✍motor, motornûmer ✍, ynslein op ✍. It skip hat in lingte oer alles fan ✍ en in bridte oer alles 
fan ✍. It skip is boud yn ✍ yn it jier ✍. De wetterferpleatsing fan it skip is om-ende-by ✍.⇦
(het woonhuis met ondergrond, erf en verder alle aan- en bijbehoren te ✍, plaatselijk bekend ✍, 
kadastraal bekend gemeente ✍ sectie ✍ nummer ✍, groot ✍.
het bedrijfspand met ondergrond, erf en verder alle aan- en bijbehoren te ✍, plaatselijk bekend 
✍, kadastraal bekend gemeente ✍ sectie ✍ nummer ✍, groot ✍.
het woonhuis met garage en met ondergrond, erf en verder alle aan- en bijbehoren te ✍, 
plaatselijk bekend ✍, kadastraal bekend gemeente ✍ sectie ✍ nummer ✍, groot ✍.
een perceel ✍weiland ✍akkerland liggend aan ✍ en in ✍ bij ✍, kadastraal bekend gemeente ✍ 
sectie ✍ nummer ✍, groot ✍.
het ✍stalen ✍schip, type ✍ genaamd ✍, gebrandmerkt ✍, voorzien van een ✍motor, 
motornummer ✍, ingeslagen op ✍. Het schip heeft een lengte over alles ✍ en een breedte over 
alles van ✍. Het schip is gebouwd te ✍ in het jaar ✍. De waterverplaatsing van het schip is 
plusminus ✍.)
 
