
ONLINE EXECUTIEVEILING

23 juni 2022 11:00 uur

Delftsestraat 11-15 te (3013 AB) Rotterdam



Online executieveiling
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Online executieveiling 23 juni 2022. De inzetveiling
start om 11:00 uur, de afslagveiling volgt 3 minuten
na het einde van de inzetveiling. 




In opdracht van de hypotheekhouder van de
Delftsestraat 11-15 te Rotterdam. Openbare verkoop
ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.
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Procedure
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- Overdrachtsbelasting;
- Veilingkosten;
- 1% inzetpremie van de hoogste inzet (er wordt 

geen inzetpremie uitgekeerd aan de hoogste 
inzetter die evens koper is).

Online executieveiling 

Dit object wordt verkocht middels online executie-
veiling in opdracht van de hypotheekver-strekker van
de Delftsestraat 11-15 te Rotterdam.




Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 van
de van toepassing zijnde Algemene Veilingvoor-
waarden Met Internetbieden 2015 (AVVI 2015), is het
uitbrengen van een bieding alleen mogelijk
gedurende de veilingperiode en wel met inacht-
neming van het biedprotocol, doch uitsluitend via de
door BVA Auctions B.V., zijnde het veilinghuis,
beheerde elektronische omgeving, ontsloten door de
website https://www.bva-auctions.com.




De veilingperiode vangt aan met de inzet, welke
begint op 23 juni 2022 om 11:00 uur. Aansluitend aan
de inzet vindt de afslag plaats. Biedingen dienen te
worden uitgebracht via het biedprotocol. Om deel
te kunnen nemen aan de veiling, dienen gegadig-
den zich te registreren via BVA Auctions. Partijen
dienen zich ook te laten legaliseren in het bijzijn van
een notaris om deel te kunnen nemen aan de
veiling.



Het is mogelijk om tot uiterlijk 08 juni 2022 23:59uur
een onderhandse bieding uit te brengen bij de
veilingnotaris. Hiervoor dient u het 'Biedformulier
onderhandse bieding in te vullen welke is bijgevoegd
bij deze brochure. 




Dit formulier is ook te downloaden via de website van
BVA Auctions, www.bva-auctions.com. Elk bod wordt
onvoorwaardelijk en onherroepelijk gedaan en zon-
der enig voorbehoud. De executant is niet gehouden
om op de bieding in te gaan.




De behandelend veilingnotaris is:





Van der Stap Notarissen B.V.


Mr. M.R.H. Krans

Weena 690, 14e verdieping

3012 CN   ROTTERDAM

Telefoon: 088 188 00 00 | Fax: 088 188 0001

Ter attentie van Mr. M.R.H. Krans

E-mail: veilingen@vdstap.com

De koper is naast het geboden bedrag de
navolgende kosten verschuldigd:

















Voor een specificatie van de door koper
verschuldigde kosten wordt verwezen naar de
website van BVA Auctions, www.bva-acutions.com. 




Het is mogelijk om het object vooruitlopend op de
veiling te bezichtigen. 




Ooms Makelaars is in contact met de grootste
huurder en exploitant van de horecagelegenheid en
zal trachten om twee tijdvakken in week 20 en twee
tijdvakken in week 21 af te stemmen waarin het
complex kan worden bezichtigd, vermoedelijk is dit
op 17 en 19 mei a.s. en 23 en 25 mei a.s. Hiervoor
kunt u contact opnemen met ons kantoor. 



Omschrijving
Algemeen

Beschikbaar voor verkoop is:





1)De volle eigendom van een perceel grond met

de zich daarop bevindende opstallen, kadastraal
bekend als gemeente Rotterdam, sectie S,
nummer 4394, groot 04 are 48 centiare en
plaatselijk bekend als Delftsestraat 11A, 11B, 11C,
11D, 11E en 11F te Rotterdam.





2a)Het appartementsrecht recht gevend op het

uitsluitend gebruik van een bedrijfsruimte met
kantoren en vitrine op de begane grond en een
bedrijfsruimte met kantoor op de eerste verdieping
met kelderruimte en toebehoren, plaatselijk
bekend als Delftsestraat 15a te Rotterdam, en
kadastraal bekend als gemeente Rotterdam,
sectie S, complexaanduiding 4399-A,
appartementsindex A-1. Uitmakende het 11/20e
onverdeeld aandeel in de gemeenschap,
bestaande uit een flatgebouw met toebehoren,
staande en gelegen aan de Delftsestraat 15A en
15B te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in
appartementsrechten kadastraal bekend als
gemeente Rotterdam, sectie S, nummer 4393,
groot 05 are 60 centiare.





2b)Het appartementsrecht rechtgevend op het
uitsluitend gebruik van een kantoorruimte op de
tweede verdieping met kelderruimte en
toebehoren, plaatselijk bekend als Delftsestraat
15b te Rotterdam, en kadastraal bekend als
gemeente Rotterdam, sectie S, complex-
aanduiding 4399-A, appartementsindex A-2,
uitmakende het 3/20e onverdeeld aandeel in
voormelde gemeenschap.





2c) Het appartementsrecht rechtgevend op het

uitsluitend gebruik van een kantoorruimte op de
derde verdieping met kelderruimte en toebehoren,
plaatselijk bekend als Delftsestraat 15a te
Rotterdam, en kadastraal bekend als gemeente
Rotterdam, sectie S, complexaanduiding 4399-A, 

appartementsindex A-3, uitmakende het 3/20e
onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap.





2d) Het appartementsrecht recht gevend op het

uitsluitend gebruik van een kantoorruimte op de
vierde verdieping met kelderruimte en toebehoren,
plaatselijk bekend als Delftsestraat 15b te
Rotterdam, en kadastraal bekend als gemeente
Rotterdam, sectie S, complexaanduiding 4399-A, 

appartementsindex A-4, uitmakende het 3/20e
onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap.

De vier appartementsrechten A1 tot en met A-4
vormen tezamen de totale gemeenschap die in
de splitsing in appartementsrechten op 19 oktober
1957 was ontstaan, waarmee het totale voor
verkoop beschikbare complex omvat 10 are 08
centiare ofwel 1.008 m² ondergrond met de zich
op die grond bevindende opstallen.




De in de splitsingsakte vermelde woning op de
topverdieping van Delftsestraat 15B is niet langer
als woonhuis in gebruik.




De in de splitsingsakte vermelde huisnummers zijn
bij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen
(BAG-viewer) niet meer als zodanig bekend. Bij
BAG kent het complex de feitelijke adressen:

- Delftsestraat 11 te Rotterdam;

- Delftsestraat 11F te Rotterdam;

- Schiestraat 18 te Rotterdam;

- Schiestraat 20 te Rotterdam.





Lasten en beperkingen


Op de kadastrale legger van alle onderdelen is
een aanwijzing opgenomen in het kader van de
Wet Voorkeursrecht Gemeenten, ingeschreven op
30 juli 2020.




De uitvoerend notaris heeft de gemeente Rotter-
dam op 3 mei 2021 geïnformeerd over de veiling
en de situatie die ontstaat wanneer de executant
een onderhandse bieding accepteert. De voor-
zieningenrechter zal alsdan aan de gemeente
vragen of hij een hoger bod wil uitbrengen. 




Bij een openbare veiling is dit niet aan de orde. 




De laatst bekende akte ten aanzien van het
registergoed is een akte van levering, verleden
voor notaris mr. F. Stroucken te Amsterdam op 28
februari 2018. In deze akte wordt verwezen naar
oudere akten, waaronder gerekend:

- een akte van toewijzing (gronduitgifte) d.d. 22 juni

1962 (Delftsestraat 11 e.v.);

- een akte van splitsing in appartementsrechten
d.d. 19 oktober 1957 (Delftsestraat 15 e.v.);

- een akte van toewijzing (gronduitgifte) d.d. 27
november 1956 (Delftsestraat 15 e.v.).




In de voorgaande akten zijn bepalingen opgeno-
men ten aanzien van wijze van bebouwing zoals
bouwhoogte en materialisering, realiseren van
brandgang en destijds beoogd gebruik.




Een afschrift van de laatst bekende akte is bijge-
voegd als bijlage dan wel via de dataroom
beschikbaar. 
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Indien en voor zover voorzieningen en
(technische) installaties aanwezig zijn in het
complex en die in deze documentatie worden
vermeld, staat executant er niet voor in dat alle
genoemde voorzieningen ook daadwerkelijk in
het complex aanwezig zijn. Wellicht dat
sommige voorzieningen in het verleden zijn
aangemerkt als 'huurdersbelang' en zijn weg-
genomen door voormalige gebruikers.

- Personenliftinstallatie voor toegang tot de 
kantoren;

- Verwarming via gasgestookte cv-installatie met  
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie;

- Elektronisch inbraakalarmsysteem;
- Mechanische ventilatie;
- Diverse split-unit airco’s.

Indeling

Op dit moment zijn de diverse in de splitsingsakte
genoemde ruimten met elkaar vervlochten en
verbonden en is het complex ruwweg ingedeeld als
volgt:




Ca. 682 m²	 


Commerciële ruimte in de kelder, casco verhuurd,
thans in gebruik als horecaruimte, onder andere
bestaande uit een grote zaal, voorruimte met
garderobe, muntenbalie, grote sanitaire groepen
voor dames en heren en technische ruimte voor
verwarming.




Ca. 929 m²	 


Commerciële ruimte op de begane grond, casco
verhuurd, thans in gebruik als horecaruimte, onder
andere bestaande uit de hoofdentree via de zijde
van de Schiestraat met petit café, lounge ruimte,
keuken, spoelkeuken, lockerruimten, grote sanitaire
groepen voor dames en heren en toegang tot de
grote zaal. Entree naar de kantoren via de
Delftsestraat zijde.





Ca. 624 m²


Commerciële ruimte op de eerste verdieping, casco
verhuurd, thans in gebruik als horecaruimte, onder
andere bestaande uit een afsluitbare kleine zaal met
eigen bar faciliteit, een omloop annex balkon in de
grote zaal, artiestenruimte/backstage, kleedkamer,
sanitair voor medewerkers en artiesten en een vide
met zicht op de lounge van de begane grond.





Ca. 207 m²	 


Kantoorruimte op verdieping 2, thans in gebruik bij
Annabel en Revolt.





Ca. 402 m²	 

Kantoorruimte op verdieping 3.





Ca. 461 m²	 

Kantoorruimte op verdieping 4.




Ca. 461 m²	 

Kantoorruimte op verdieping 5.





Ca. 3.766 m²	 


Commerciële ruimte totaal, verdeeld over het
volledige complex.



Voormelde oppervlakten zijn zo zorgvuldig
mogelijk vastgesteld op basis van informatie
verkregen via openbare gegevensbronnen zoals
kadaster en Basisregistratie Adressen en
Gebouwen en plattegrond tekeningen met
beperkte maatvoering, doch mogen uitdrukkelijk
niet worden aangemerkt als zuivere verhuurbare
oppervlakte zoals gedefinieerd door het
Nederlands Normalisatie Instituut overeenkomstig
NEN 2580.




De omloop cq. het balkon in de grote zaal is
aangebracht door de huurder, wegneembaar
en kwalificeert als huurdersbelang en is derhalve
niet meegenomen in de oppervlakten.





Voorzieningen


Alle ruimten zijn overwegend als casco verhuurd
en de meeste voorzieningen zijn aangebracht
door huurder(s).




Een zuivere en limitatieve opsomming van de
voorzieningen en eventuele (technische) instal-
laties die behoren tot het complex is op dit
moment niet aan te leveren. Ten tijde van onze
opname ter plaatse hebben we onder andere
navolgende voorzieningen waargenomen:



Vervolg omschrijving (2/3)
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Gebruikssituatie

Het complex is op dit moment in gebruik bij ten
minste 5 huurders op basis van schriftelijke
huurovereenkomsten met onder andere navolgende
belangrijkste kenmerken:




De hieronder genoemde informatie (in overzicht)
inzake huurcontracten is deels gebaseerd op
informatie verkregen uit contracten en niet op de
meest recente huurfacturen. Executant is niet
bekend met álle huurrechten ten aanzien van het
aangeboden complex.





Overdrachtsbelasting


Ter zake de verkrijging van het Registergoed door de
koper in de veiling is acht procent (8%) overdrachts-
belasting verschuldigd. Deze komt geheel voor
rekening en risico van de koper in de veiling.





Omzetbelasting


Het ter veiling aangeboden complex is gebouwd
omstreeks 1957 en 1960 en sinds die periode voor het
eerst in gebruik genomen en is niet van rechtswege
belast met omzetbelasting.




Het ter veiling aangeboden complex is op 28 februari
2018 verkregen door de huidige eigenaar, waarbij
over de laatste verkrijging door de toenmalige
verkoper niet is geopteerd voor een met omzet-
belasting belaste levering.




Ter zake de verkrijging van het Registergoed is geen
omzetbelasting verschuldigd. Met het uitbrengen van
een bieding stemt de koper expliciet in met de
hiervoor beschreven fiscale behandeling en de
daarmee verband houdende verplichtingen en
gevolgen.

Bodemgesteldheid

In de voorgaande akte zijn ten aanzien van milieu-
aspecten geen bijzondere bepalingen opgenomen.




Op de kadastrale berichten zijn geen bijzondere
aanduidingen opgenomen betreffende onderhavige
percelen.



Op de website van de Milieudienst DCMR wordt
geen melding gemaakt van een onderzoeks-locatie
met betrekking tot bodemverontreiniging en/of een
ondergrondste tank. In de directe omgeving van het
getaxeerde zijn meerdere onderzoekslocaties in het
kader van mógelike bodemverontreiniging, echter
hierbij is geen sprake van ernstige verontreiniging en/
of direct noodzakelijke saneringswerkzaamheden.





Datum van oplevering


Zie bijzondere veilingvoorwaarden op BVA Auctions, 
www.bva-auctions.com.  




De koopsom en de door koper verschuldigde kosten,
dienen te worden voldaan uiterlijk 6 weken na datum
gunning. Door de notaris worden geen huren, waar-
borgsommen en/of zakelijke lasten verrekend.




Vanaf de datum van gunning zijn alle verschuldigde
baten, lasten en canons voor rekening en risico van
koper en dient koper onder andere het complex te
verzekeren.




Aanschrijvingen


Volgens verkregen informatie zijn er van overheids-
wege geen aanschrijvingen ten aanzien van onder-
havig complex.




                                       

                                        Overzicht (zie gebruikssituatie)



Vervolg omschrijving (3/3)
Bestemmingsplan

Bij de gemeente Rotterdam is er per peildatum 

1 mei 2022 geen bestemmingsplan van kracht. De
gemeente Rotterdam heeft plannen om het
gebied tussen de Schiekade, de Delftsestraat, het
Delftseplein en het spooremplacement telaten
verkleuren tot een gemixt programma van
gedeeltelijk behoud van bestaande gebouwen en
grootschalige nieuwbouw met woningen, kanto-
ren, commerciële functies en voorzieningen.




De gemeente heeft op 8 juli 2021 een eerste
voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste
ontwikkelingen tegen te gaan tót een nieuw
bestemmingsplan rechtskracht heeft. Dit voorberei-
dingsbesluit is op 14 juli 2021 opnieuw vastgesteld
cq. verlengd.




Wijzigingen aan het bestaande complex worden
op dit moment getoetst aan de Bouwverordening
Rotterdam 1993, Vijfde gewijzigde druk, raads-
besluit d.d. 7 september 2006. Het complex is
volgens die verordening gesitueerd in Bouwgebied
A, eerste zone.




De panden zijn onderdeel van een gebied waar
de gemeente een gebiedsontwikkeling voor ogen
heeft. Hiertoe is in mei 2020 door de gemeente-
raad een Nota van Uitgangspunten vastgesteld.
De gebiedsontwikkeling gaat uit van behoud van
deze panden aan de Delftsestraat, inclusief het
poppodium met een ambitie voor renovatie en
transformatie: twee voorkanten, mogelijk op-
toppen in twee lagen en een grondige isolatie van
het poppodium zodat deze nachthoreca goed
kan samengaan met de toekomstige nieuwe
woongebouwen (Perrontoren en Schieblocktoren).
Op de volgende link is meer informatie over de
plannen te vinden: https://www.rotterdam.nl/
wonen-leven/schiekadeblok/.










Een afschrift van de bepalingen uit deze bouw-
verordening is als bijlage bijgevoegd.




Bijzonderheden I



De verkoop betreft een openbare verkoop
krachtens executieveiling. De openbare verkoop
geschiedt - voor zover daarvan bij de bijzondere
veilingvoorwaarden niet is afgeweken - onder de
Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden
2015, Zowel de genoemde Algemene Veiling-
voorwaarden als de bijzondere veilingvoor-
waarden worden gepubliceerd op de website van
BVA Auctions.




Bijzonderheden II



De verkoper behoudt zich het recht voor het
geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover
na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur
uitspreken.







Verdere informatie

De veiling wordt begeleid door BVA Auctions. Voor
eventuele aanvullende informatie, waaronder
informatie over het veilingproces, kunt u tevens
terecht op de website www.bva-auctions.com.




Inlichtngen

Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V.

Telefoon: 010 424 88 88 | e-mail: bog@ooms.com




Bezoek ook onze internetsite 	www.ooms.com.
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Locatie
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Het complex is gelegen op goede stand in de
hippe en populaire culturele kweekvijver, bekend
als 'Schiekadeblok' in het centrum van Rotterdam,
nabij diverse voorzieningen en ov-knooppunten. 




Het Schiekadeblok ligt ingeklemd tussen de
spoorlijn aan de noordzijde, de Schiekade aan de
oostzijde, het Weena aan de zuidzijde en het
Stationsplein aan de oostzijde. Het is een gebied
dat wordt omzoomd door middelhoge bebouwing
aan de randen en al langjarig studie onderwerp is
voor grootschalige gebiedsontwikkeling.




Aan de achterzijde van de bebouwing start de
befaamde 'Luchtsingel' die vanaf de Schiestraat
op maaiveld begint, omhoog leidt dwars dóór het
gebouw aan de Schiekade richting het voormalige
station Hofplein naar de Hofbogen.
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Zakelijke lasten
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Voormelde lasten worden niet verrekend via de 

notaris per overdrachtsdatum

Belastingjaar 2022 (peildatum 1 januari 2021)

WOZ waarde €
Onroerendzaakbelasting
Eigenaar €
Gebruiker €

Rioolheffing
Eigenaar €
Gebruiker €

Reinigingsheffing €

Waterschapslasten
Watersysteemheffing €
Wegenheffing €



Disclaimer
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1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens 
betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle 
overige gegevens zijn op basis van de thans 
bekende gegevens naar beste weten en kunnen 
verstrekt. Hierbij zij opgemerkt dat er stukken 
kunnen zijn bijgevoegd die betrekking hebben op 
de oorspronkelijke situatie ten tijde van de 
verkrijging door de eigenaar. Afwijkingen ten 
opzichte van de huidige situatie zijn derhalve 
mogelijk. De in de Verkoopinformatie opgenomen 
foto's en andere gegevens kunnen tevens andere 
registergoederen omvatten dan het betrokken 
registergoed.

2. Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens 
direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een 
persoonlijk oordeel van verkoper dan wel haar 
bestuurders of werknemers en/of derden die door 
de verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en 
ander gebaseerd op de thans ter beschikking 
staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/
of de door verkoper of door derden daarvoor 
gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten 
worden ontleend.

3. Geen enkele medewerker van verkoper en geen 
van de door verkoper ingeschakelde derden 
daaronder begrepen de vastgoedadviseur en de 
veilingnotaris) is gemachtigd om met betrekking 
tot het  registergoed (garantie)verklaringen te 
verstrekken.

Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde
kunnen zich nimmer jegens verkoper dan wel haar
bestuurders of werknemers of door verkoper
ingeschakelde derden (daaronder begrepen de
vastgoedadviseur en de veilingnotaris) beroepen op
de onjuistheid of onvolledigheid van de
Verkoopinformatie, noch dat hij niet voldoende in de
gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van
de juistheid en de volledigheid van de verstrekte
informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is
geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des
woords te verrichten.

Op de Verkoopinformatie, als gedefinieerd in de
Algemene Veilingvoorwaarden Met Internetbieden
2015 (AVVI 2015) is de volgende disclaimer van
toepassing:



De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om
gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek
te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid
daarvan. In dit kader geldt het volgende:
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Kadastrale kaart
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Adres

Delftsestraat 11 -15





Postcode / Plaats


3013 AB  Rotterdam

Gemeente

Rotterdam





Sectie / Perceel

S / 4394

Soort

Volle eigendom



Kadastrale legger (1/6)
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Kadastrale legger (2/6)

Delftsestraat 11 15, Rotterdam 16



Kadastrale legger (3/6)
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Kadastrale legger (4/6)
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Kadastrale legger (5/6)
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Kadastrale legger (6/6)
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Biedingsformulier onderhandse bieding
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Plattegrond kelder
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Plattegrond begane grond
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Plattegrond 1e verdieping
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Plattegrond 1e 2e verdieping
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Plattegrond 2e 3e verdieping
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Plattegrond 3e 4e verdieping
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Plattegrond 4e 5e verdieping
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Plattegrond dak
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Een passende huisvesting voor uw bedrijf?

Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Ted Rommelse
Directeur

Register Makelaar en Taxateur o.z.

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen? Bel: 010 - 424 8 888

 Snel, proactief en ondernemend
 Sterk team met altijd één helder aanspreekpunt
 Thuis in de markt, de regio en bij instanties
 Uw uitdaging is onze uitdaging
 NVM Business Makelaar
 Vastgoedcert gecertificeerd

Waarom Ooms Makelaars?

Maaskade 113, 3071 NJ Rotterdam
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Tel: 088 424 0 171

Caroline Sanders
Afdelingssecretaresse

Beleggingen
Tel: 088 424 0 120




