
 

Op éénentwintig september tweeduizend tweeëntwintig ga ik, Astrid Dobbels, 

notaris te Oostkamp, die mijn ambt uitoefen in de vennootschap “Notaris 

Astrid Dobbels”, met zetel te 8020 Oostkamp, Sijslostraat 5, over tot de 

aanvulling en aanpassing van de verkoopsvoorwaarden van de online verkoop 

op biddit.be van het hierna beschreven onroerend goed, op verzoek van: 

  (…) 

1. VOORAFGAANDE UITEENZETTING.  

 De initiële verkoopsvoorwaarden werden verleden voor het ambt van de 

instrumenterende notaris Astrid Dobbels op 12 mei 2022, geregistreerd op het 

Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 18 mei 2022, Register OBA (5), Boek 0, Blad 

0, Vak 13765.  

 Deze verkoopsvoorwaarden betroffen het volgend onroerend goed:  

 Gemeente OOSTKAMP - zesde afdeling - voorheen Waardamme.  

 Een woonhuis, gelegen Olieslagerijstraat 9, gekadastreerd volgens titel en 

recent kadastraal uittreksel sectie A, nummers 32F3 P0001, telkens met een 

oppervlakte van vier are vijfenzeventig centiare (4a 75ca).   

 Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zevenhonderdeenennegentig euro 

(791,00 euro)  

2. WIJZIGING VAN DE VERKOOPSVOOWAARDEN.  

 Partijen verklaren dat zij de voormelde verkoopsvoorwaarden, zoals 

opgenomen in voormelde akte de dato 12 mei 2022, wensen aan te vullen en te 

vervangen, zoals hierna vermeld.  

A. Toevoeging oorsprong van eigendom in de bijzondere 

verkoopsvoorwaarden. 

Onder de titel “A. De bijzondere verkoopsvoorwaarden” dient nog volgende 

oorsprong van eigendom te worden toegevoegd, dit onder de titel “Beschrijving 

van het goed -  Oorsprong van eigendom”, hierna letterlijk weergegeven: 

 (…) 

B. Wijziging praktische afspraken opgenomen in de bijzondere 

verkoopsvoorwaarden.  

 Onder zelfde titel “A. De bijzondere verkoopsvoorwaarden” dienen de 
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drie titels “Aanvang en sluiting van de biedingen”, “Dag en uur ondertekening PV 

van toewijzing” en “Bezoeken” te worden vervangen door de volgende tekst, 

hierna letterlijk weergegeven: 

 “Aanvang en sluiting van de biedingen 

 De dag en het uur van de aanvang van de biedingen is 20 oktober 2022 

om 14 uur.  

 De dag en het uur van de sluiting van de biedingen is 28 oktober 2022 om 

14 uur, onder voorbehoud van eventuele verlengingen ingevolge de zandloper 

en/of een algemene storing op het biedingsplatform zoals bepaald in artikel 9 

van de algemene verkoopsvoorwaarden. 

 Dag en uur ondertekening PV van toewijzing 

 Het proces-verbaal van toewijzing zal, behoudens andersluidende 

instructies van ondergetekende notaris en behoudens inhouding van het goed, 

ondertekend worden op het kantoor van ondergetekende notaris op donderdag 

10 november 2022 omstreeks 14 uur.  

 Bezoeken 

 Het goed zal door de kandidaat-kopers kunnen bezocht worden elke 

zaterdag tussen 10 uur en 12 uur, en elke woensdagnamiddag tussen 14 uur en 

16 uur, en dit vanaf zaterdag 1 oktober aanstaande, dit na telefonisch contact 

met het notariskantoor op 050/27.73.57. 

 Ondergetekende notaris houdt zich het recht voor bijkomende bezoeken 

in te lassen en/of de bezoekuren te wijzigen in het belang van de verkoop.” 

3. SLOTBEPALINGEN.  

A. Bevestiging identiteit. 

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen haar 

werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste stukken. 

B. Recht op geschriften.  

Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00). 

WAARVAN PROCES-VERBAAL, opgesteld op mijn kantoor van 

ondergetekende notaris, op hogervermelde datum, en na voorlezing van en 

toelichting bij deze akte, integraal voor wat betreft de door de wet bedoelde 

vermeldingen en gedeeltelijk voor wat betreft de overige vermeldingen heeft 
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de verschijnende partij, optredende voor naam en rekening van de verkopers, 

samen met mij, notaris, getekend. 

 (volgen de handtekeningen) 

    VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 


