AANKOOPAANBOD

Ondergetekende(n),

..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
hierna genoemd “DE KANDIDAAT-KOPER”, verklaart een bod uit te brengen betreffende een schip

met de volgende kenmerken:
BESCHRIJVING

Naam: Ortelius
Type: tjalk
Maximumlengte van de romp: 22,16 meter
Maximumbreedte van de romp: 4,85 meter
Motor merk: Scania Vabis D11 R81 (buiten gebruik)
Bouwmateriaal: staalijzer
Bouwjaar: 1898
Vermogen (pk): 78,7 kw

PRIJS
De kandidaat-koper verklaart zich er eenzijdig en onherroepelijk, hoofdelijk en ondeelbaar, toe te verbinden het schip te verwerven voor de vaste prijs van vijftienduizend euro (€ 15.000,00).
De kandidaat-koper verklaart te weten dat het College van Burgemeester en Schepenen van de stad
Antwerpen de mogelijkheid heeft om, bij uitzondering en op grond van een gemotiveerd advies, niet in
te gaan op dit bod of de procedure te hernemen.
De kandidaat-koper zal de prijs als volgt betalen:
- 10 % als voorschot, door overschrijving van het bankrekeningnummer
…………………………………………………………………………van de kandidaat-koper bij
……………………………………………………………………………………………bank
op bankrekeningnummer IBAN BE37 0910 1270 6928 (BIC GKCCBEBB) van
AG VESPA bij Belfius Bank uiterlijk binnen de 5 werkdagen na ondertekening van onderhavig
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document. Na ontvangst van voormeld voorschot wordt het koopaanbod ter aanvaarding aan
het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen voorgelegd.
- het saldo van de prijs is betaalbaar uiterlijk 2 maanden na goedkeuring van het aankoopaanbod door het college van de stad Antwerpen.
Het bod dat door een kandidaat-koper wordt uitgebracht is bindend en definitief. Het bod is gedurende
een termijn van zes maanden geldig.
Voorwaardelijke biedingen zijn ongeldig. Enkel en alleen volledig en correct ingevulde biedingsdocumenten (aankoopaanbod en verkoopcontract) die door de kandidaat-koper zijn ondertekend, worden in
aanmerking genomen.
Zodra het aanbod aanvaard wordt door het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen, komt de verkoop volgens tekst in bijlage definitief tot stand.

VERKOOPCONTRACT
De kandidaat-koper verklaart de inhoud van het verkoopcontract te verstaan en de voorwaarden te
aanvaarden.
Bijlagen, die integraal deel uitmaken van dit aankoopaanbod:
- Verkoopcontract
Gelezen en goedgekeurd, elke bladzijde geparafeerd
Datum
Handtekening(en)

…………………………………………………………(in te vullen door de kandidaat-koper)

Indien meerdere kopers en/of echtgenoten is de ondertekening van allen/beiden vereist.

Na(a)m(en)

De heer en/of mevrouw
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………(in te vullen door de kandidaat-koper)
zijnde de kandidaat-koper
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