
Para(a)f(en): 

AANKOOPAANBOD 
Pagina 1 van 5 

AANKOOPAANBOD – THEO VAN DEN BOSCHSTRAAT Z/N – 2100 DEURNE 

Ondergetekende(n), 

Voornaam en Naam*:…...………………………………………………………………………………………..... 

Wonende te straat*:………….………………………………………………………………Nr.*:……………….. 

Postcode*:……………………………………Gemeente*:……………………………………………………….. 

Tel:……………………………………………GSM:………………………………………………………............. 

Fax:……………………………………………E-mail:……………...……………………………………………… 

en) 

Voornaam en Naam*:…...………………………………………………………………………………………..... 

Wonende te straat*:………….………………………………………………………………Nr.*:……………….. 

Postcode*:……………………………………Gemeente*:……………………………………………………….. 

Tel:……………………………………………GSM:………………………………………………………............. 

Fax:……………………………………………E-mail:……………...……………………………………………… 

 (*verplicht door de kandidaat-koper in te vullen gegevens) 

OPGELET 

 het aankoopaanbod is NIET overdraagbaar

 de opgegeven identiteit van de kandidaat-koper is definitief en kan later niet gewijzigd en/of

aangevuld worden met andere namen

 indien meerdere kopers en/of echtgenoten, alle identiteiten vermelden.

Handelend in eigen naam of in naam van volgende vennootschap in zijn/haar hoedanigheid van: 

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

Vennootschapsvorm en maatschappelijke benaming*: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Zetel*:………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

btw- of ondernemingsnummer*:………………………………………………………………………………...… 

(*verplicht door de kandidaat-koper in te vullen gegevens. Benoemingsbesluit met publicatie in het Belgisch Staatsblad van 

vertegenwoordiger(s) verplicht bij te voegen) 

 voor een vennootschap in oprichting: handelend overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van 

vennootschappen en Verenigingen en handelend in eigen naam en voor eigen rekening indien 

voormelde vennootschap binnen een termijn van twee jaren vanaf heden niet wordt opgericht én deze 

aankoop binnen een termijn van drie maanden vanaf de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de 

vennootschap in oprichting wordt overgenomen.   

hierna (samen) genoemd “DE KANDIDAAT-KOPER”, 
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1. BESCHRIJVING VAN HET EIGENDOM

Stad Antwerpen,

31ste afdeling, Deurne, 5
de

 afdeling

Een perceel grond te Deurne, Theo Van den Boschstraat z/n, ten kadaster gekend, sectie B,

nummer 389r3 met een kadastrale oppervlakte van 210 vierkante meter (tweehonderdentien

m²).

2. BOD

De kandidaat-koper verklaart zich er eenzijdig en onherroepelijk, hoofdelijk en ondeelbaar, toe

te verbinden het hiervoor beschreven eigendom te verwerven voor de prijs van:

Bedrag in euro in letters:………………………………………………………………………………… 

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

Bedrag in euro in cijfers:…………………………………………………………………………………. 

Het minimumbod bedraagt: honderdachtendertigduizend euro (138.000,00 euro). 

Dit bod is bindend en definitief. Dit bod is gedurende een termijn van twee maanden vanaf het 

openen van de biedingen geldig. 

De kandidaat-koper verklaart te weten dat na het behandelen van de biedingen, het 

directiecomité van AG Vespa steeds 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 verklaart bij aanvaarding van zijn bod voor de aankoop beroep te doen op 

notaris …………………………………………. te ………………………………………………., 

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 week vanaf de schriftelijke kennisgeving 

aan de kandidaat-koper dat zijn bod als hoogste rechtsgeldig bod werd weerhouden.  

Pas na ontvangst van het voorschot wordt het aankoopaanbod ter aanvaarding aan het 

directiecomité van AG Vespa voorgelegd. De intresten op het voorschot komen de 

verkoper toe. 

 het saldo bij het ondertekenen der authentieke akte, betaalbaar met eigen middelen

en/of gelden die afkomstig zullen zijn van een lening afgesloten bij één van volgende

banken:

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

PROCEDURE VAN BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG 

De kandidaat-koper vult de biedingsformulieren als volgt in:  
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 Volledige naam en adres op het aankoopaanbod;

 Biedprijs in euro zowel in cijfers als voluit in letters op het aankoopaanbod;

 Paraaf op elk blad van het aankoopaanbod, het ontwerp van verkoopovereenkomst en de

algemene verkoopsvoorwaarden;

 Datum, na(a)m(en) en handtekening(en) op de laatste bladzijde van het aankoopaanbod,

het ontwerp van verkoopovereenkomst en de algemene verkoopvoorwaarden.

De kandidaat-koper steekt de biedingsformulieren (het aankoopaanbod, het ontwerp van 

verkoopovereenkomst en de algemene verkoopvoorwaarden) in een omslag en sluit deze 

volledig en goed af. 

Op de buitenzijde van de gesloten omslag vermeldt hij duidelijk langs de voor- en achterzijde: 

 “Bod THEO VAN DEN BOSCHSTRAAT Z/N, 2100 DEURNE”

 “omslag NIET OPENEN – bieding onder gesloten omslag”

De kandidaat-koper bezorgt de gesloten omslag bij het Autonoom Gemeentebedrijf voor 

Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen (AG Vespa), Paradeplein 25, 2018 Antwerpen 

ten laatste op donderdag 12 januari 2023 om 13.00u door afgifte tegen ontvangstbewijs bij 

het onthaal van AG Vespa (op werkdagen tussen 8.30 uur en 17 uur). 

De biedingen worden afgesloten op de voormelde dag en het voormelde uur. Aansluitend 

worden alle tijdig aan AG Vespa bezorgde omslagen in willekeurige volgorde geopend. De 

opening van de biedingen is publiek toegankelijk. De identiteit van de bieder en het bod worden 

voorgelezen. AG Vespa maakt een proces-verbaal op van de opening van de biedingen. Het 

proces-verbaal vermeldt: 

 het totaal aantal ontvangen biedingen;

 per geopende omslag vermelding van:

o de naam en het adres van de kandidaat-koper

o het bedrag van het bod.

AG Vespa stelt aan de hand van de geboden prijs een rangschikking op. Dan wordt het bod 

dat het hoogste in rang is, weerhouden voor verdere afhandeling. Indien na het openen van de 

biedingen blijkt dat meerdere kandidaat-kopers een gelijke hoogste prijs geboden hebben, zal 

een week later tussen deze kandidaat-kopers een extra bieding onder gesloten omslag worden 

georganiseerd. Het bedrag van de nieuwe bieding dient minstens gelijk te zijn aan het bedrag 

van het hoogste bod tijdens de vorige biedingsronde. 

De ontvangen biedingen worden door AG Vespa in willekeurige volgorde geopend. AG Vespa 

maakt een proces-verbaal op van de opening van de biedingen. Indien de biedingen opnieuw 

identiek zijn, wordt de procedure hernomen tot er een uniek hoogste bod is. Het hoogste bod, 

dat zowel het (eventueel) nog geldige hoogste bod uit de eerste biedingsfase kan zijn, als het 

(eventueel) hoogste bod uit de latere biedingsfase, wordt weerhouden voor verdere 

afhandeling.   

AG Vespa zal volgend op de openingszitting de regelmatigheid en de formele geldigheid van 

het hoogste bod controleren. Volgende cumulatieve geldigheidsvoorwaarden zijn van 

toepassing: 
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 het bod dient te gebeuren op de geijkte biedingsformulieren die AG Vespa ter 
beschikking stelt;

 het bod dient gelijk aan of hoger te zijn dan de hiervoor vermelde minimale biedprijs;

 het bod dient onvoorwaardelijk te zijn;

 de naam en het adres van de aanbieder werden ingevuld op het aankoopaanbod;

 de hoofdprijs in euro in letters en in cijfers werd ingevuld op het aankoopaanbod en 
deze is gelijk aan of hoger dan het minimum bod;

 achteraan het aankoopaanbod, het ontwerp van verkoopovereenkomst en de 
algemene verkoopvoorwaarden werden datum, handtekening en naam gezet;

 de biedingsformulieren werden tijdig en onder gesloten omslag bezorgd;

 op het eigendom werd slechts één bod per kandidaat-koper uitgebracht. Indien een 
kandidaat koper meerdere biedingen uitbrengt op één eigendom, is geen enkel bod 
geldig.

AG Vespa zal de kandidaat-koper die het hoogste rechtsgeldige bod heeft uitgebracht 

schriftelijk op de hoogte brengen dat zijn bod als hoogste rechtsgeldig bod werd weerhouden 

en hem uitnodigen om binnen de week het voorschot over te maken aan AG Vespa 

Kandidaat-kopers die binnen de maand na de opening van de biedingen geen bericht hebben 

ontvangen, worden geacht niet te zijn weerhouden.  

Na ontvangst van het voorschot wordt het proces-verbaal van de opening van de biedingen en 

het hoogste rechtsgeldige bod ter aanvaarding voorgelegd aan het directiecomité van AG 

Vespa. Het directiecomité van AG Vespa heeft steeds de mogelijkheid om, bij uitzondering en 

op grond van een gemotiveerd advies, niet in te gaan op dit bod of de verkoopprocedure in te 

houden of te hernemen. 

Zodra het aanbod aanvaard wordt door het directiecomité, komt de verkoopovereenkomst 

volgens tekst in bijlage definitief tot stand. De koper en de instrumenterende notaris worden 

schriftelijk op de hoogte gebracht van de aanvaarding van het aankoopaanbod door het 

directiecomité van AG Vespa.  

3. VERKOOPSVOORWAARDEN

Op deze verkoop zijn de Algemene verkoopvoorwaarden toepasselijk op verkoop van 
stadseigendommen waarvoor AG Vespa gemachtigd is om op te treden en op verkoop 
van eigendommen toebehorende aan AG Vespa van toepassing.

In afwijking van of in aanvulling aan de voormelde algemene verkoopvoorwaarden, gebeurt de 
verkoop van de goederen verder onder de bijzondere voorwaarden opgenomen in het 
ontwerp van verkoopovereenkomst.

De kandidaat-koper verklaart de inhoud van het aankoopaanbod, het ontwerp van 
verkoopovereenkomst en de algemene verkoopvoorwaarden te verstaan en deze te 
aanvaarden.

Bijlagen, die integraal deel uitmaken van dit aankoopaanbod: 
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1. Ontwerp van verkoopovereenkomst

2. Algemene verkoopvoorwaarden

Gelezen en goedgekeurd, elke bladzijde geparafeerd 

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

Handtekening(en)  

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

Na(a)m(en) 

………………………………………………………………………………………… 

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

zijnde de kandidaat-koper 

DIT AANKOOPAANBOD DIENT TEN LAATSTE OP 

DONDERDAG 12 JANUARI 2023 OM 13.00U 

INGEVULD EN ONDERTEKEND ONDER GESLOTEN OMSLAG BEZORGD TE WORDEN AAN 

AG VESPA, PARADEPLEIN 25, 2018 ANTWERPEN. 

VERMELD OP DE VOOR- EN ACHTERZIJDE VAN DE GESLOTEN OMSLAG: 

 “BOD THEO VAN DEN BOSCHSTRAAT Z/N, 2100 DEURNE” en

 “OMSLAG NIET OPENEN – BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG”


