
BIEDINGSFORMULIER 

PLOT – C.14 – 3 BOG-RUIMTEN 

TOLHUISKADE AMSTERDAM 

 

 

Bedrijfsnaam  : 

Naam   : 

Straat   : 

Postcode  : 

Woonplaats  :  

Telefoon mobiel  : 

Telefoon werk  : 

E-mailadres   : 

Legitimatie  : paspoort-/rijbewijs-/verblijfsdocumentnummer*)………………………………... 

 

KVK-nummer  : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hierna te noemen: “Ondergetekende”. 

 

Ondergetekende verklaart middels ondertekening en inlevering van dit formulier bij Van de Steege 

Bedrijfsmakelaars op het navolgende onroerend goed: 

 

 

Let op: S.v.p. keuze maken en aankruisen op welk onroerend goed wordt geboden. Het is mogelijk om een 

bieding uit te brengen op meerdere commerciële ruimten met de mogelijkheid deze samen te voegen. 

Indien gewenst kunt u meerdere opties aankruisen; de hieronder genoemde biedingsprijs wordt 

beschouwd als totaalprijs voor de aangekruiste opties. 

 

☐ BOG-1 + P186 

Het appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de 

commerciële ruimte, gelegen op de begane grond van het gebouw C.14, groot ca. 84 m2 BVO 

(ca. 77 m2 GO),  kadastraal bekend Gemeente Amsterdam, Sectie K met nummer 11490 A-36, 

alsmede  stallingsplaats P186 in de nabijgelegen stallingsgarage, kadastraal bekend gemeente 

Amsterdam, sectie K nummer 11509 A-175 

Richtprijs vanaf: € 285.950,- v.o.n. exclusief BTW (=€ 346.000,- v.o.n. inclusief BTW), op basis 

van 50 jaar afgekochte erfpachtcanon 

☐ BOG-2 + P187 

Het appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de 

commerciële ruimte, gelegen op de begane grond van het gebouw C.14, groot ca. 70 m2 BVO 

(ca. 61 m2 GO),  kadastraal bekend Gemeente Amsterdam, Sectie K met nummer 11490 A-37, 

alsmede  stallingsplaats P186 in de nabijgelegen stallingsgarage, kadastraal bekend gemeente 

Amsterdam, sectie K nummer 11509 A-176 

Richtprijs vanaf : € 266.950,- v.o.n. exclusief BTW (=€ 323.000,- v.o.n. inclusief BTW), op basis 

van 50 jaar afgekochte erfpachtcanon 
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☐ BOG-3 + P188 

Het appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de 

commerciële ruimte, gelegen op de begane grond van het gebouw C.14, groot ca. 101 m2 BVO 

(ca. 87 m2 GO),  kadastraal bekend Gemeente Amsterdam, Sectie K met nummer 11490 A-38, 

alsmede  stallingsplaats P186 in de nabijgelegen stallingsgarage, kadastraal bekend gemeente 

Amsterdam, sectie K nummer 11509 A-177 

Richtprijs vanaf: € 315.700.- v.o.n. exclusief BTW (=€ 382.000,- v.o.n. inclusief BTW), op basis 

van 50 jaar afgekochte erfpachtcanon 

 

Hierna te noemen: het o.g. 

een bieding uit te brengen ter hoogte van: €……………………………..v.o.n. inclusief BTW  (ZEGGE; 

…………………………………………………………………………………………………………..)  

 

Eventuele opmerkingen welke betrekking hebben op de hierboven omschreven bieding (bijvoorbeeld 

bieding wel/niet onder voorbehoud financiering of andere voorwaarden):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Let op: Indien een bieding wordt uitgebracht op meerdere commerciële ruimten, dan geldt het 

genoemde biedingsbedrag als totaalbedrag voor de gekozen commerciële ruimten; 

- Het hierboven genoemde biedingsbedrag is inclusief de kosten van de bijbehorende  

stallingsplaats(en), ad € 37.500,- inclusief BTW per stallingsplaats; 

- De overdracht van de stallingsplaats zal gelijktijdig plaatsvinden met de overdracht van de 

commerciële ruimte(n). 

 

Ondergetekende verklaart dat onderstaande documenten aan hem/haar ter beschikking zijn gesteld, en 

verklaart dat deze documenten een onverbrekelijk geheel vormen met zijn/haar bieding: 

 

Met betrekking tot C.14: 

- Concept koop- en aannemingsovereenkomst commerciële ruimte (C.14) 

- Verkooptekeningen commerciële ruimten C.14 d.d. 16 juli 2021, bestaande uit 

• Situatietekening; 

• Plattegronden BOG-ruimten; 

• Verdiepingsoverzichten; 

• Gevelaanzichten & doorsnede. 

- Technische omschrijving bedrijfsruimten C.14 d.d. 21 september 2021 

- Concept splitsingstekening d.d. 21 juli 2021 

- Concept splitsingsakte d.d. 6 september 2021 

- Algemene Bepalingen Erfpacht (AB2000) 

- Concept begroting VvE C.14 d.d. 01 augustus 2021 
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Met betrekking tot C.26 (stallingsgarage): 

- Concept koop- /  aannemingsovereenkomst (C.26) 

- Verkooptekeningen C.26 d.d. 05 mei 2021 

- Technische omschrijving C.26  d.d. 06 mei 2021 

- Afschrift splitsingsakte (incl splitsingstekeningen) d.d. 8 juni 2021 

- Concept akte van levering d.d. 9 juli 2021 

- Algemene Bepalingen Erfpacht (AB2000) 

- Concept begroting VvE C.26 d.d. 21 mei 2021 

 

Alle stukken zijn te downloaden via www.tolhuiskade.nl 

 

 

Ondergetekende verklaart het o.g. te willen aankopen ten behoeve van het navolgende gebruik  

(s.v.p. een uitgebreide omschrijving van de beoogde bedrijfsactiviteiten weergeven):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Verkoper (Synchroon B.V.)  behoudt zich alle rechten voor van gunning aangaande de bieding en het o.g. 

Verkoper kan – indien zij daar aanleiding toe ziet – afzien van gunning. Gunning geschiedt uitsluitend door 

de Verkoper op basis van diverse criteria, zoals onder meer (en niet limitatief) hoogte van de bieding, 

karakter van de (vermeende) geschikt- en passendheid van de te vestigen bedrijvigheid, beoogde mix van 

functies, eventuele van toepassing zijnde voorbehouden en voorwaarden, financiële gegoedheid en 

compliance van Ondergetekende (de bieder), etc. Dit betekent ook dat gunning door Verkoper niet 

automatisch geschiedt aan de hoogste bieder. 

Over de biedingen alsmede (de overwegingen met betrekking tot) het proces van gunning zal niet nader 

worden gecorrespondeerd.  

 

De volgende zaken dienen aan dit biedingsformulier te worden toegevoegd : 

- Kopie geldig legitimatiebewijs van ondergetekende (burgerservicenummer en foto graag 

doorhalen); 

- (indien van toepassing) Uittreksel KvK van ondergetekende; 

- Een UBO-verklaring. 

 

Ondergetekende verklaart ermee bekend te zijn dat: 

- hij/zij gebonden is aan de (hoogte van de) bieding, indien de bieding wordt geaccepteerd door 

Verkoper; 

- de bieding, en de eventueel daarmee samenhangende gunning door Verkoper, niet 

overdraagbaar is; 

- na gunning, de overeenkomsten zo spoedig mogelijk door Verkoper worden opgesteld (aan de 

hand van de uitgebrachte bieding en de gegevens van Ondergetekende). De overeenkomsten 

dienen binnen twee weken nadat deze ter ondertekening zijn aangeboden, door Ondergetekende 

te zijn ondertekend.  

 

http://www.tolhuiskade.nl/
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Voor akkoord, 

De Ondergetekende, 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Naam + handtekening    Plaats + datum 

 

 

 

 

 

Dit ondertekende biedingsformulier (en gevraagde bijlagen) dient uiterlijk voor vrijdag 29 oktober 2021, 

12.00 uur, te zijn afgegeven of gemaild op onderstaande adresgegevens: 

 

 

 

Van de Steege Bedrijfsmakelaars 

Buikslotermeerplein 418 

1025 WP  Amsterdam 

020-4357020 

bog@vandesteege.nl 

mailto:bog@vandesteege.nl
file://///s-filv01/data/SYN/Projecten/1978%20Amsterdam%20Buiksloterham%20plot%20C%20Distelweg/16%20Verkoop/16.01%20Verkoopdossiers%20-%20contractstukken/16.01.01%20Koop-%20en%20aannemingsovereenkomsten/C14_BOG/%7blogoURL%7d

