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Datum :   

Factuur no : pro forma 

File no : 20211120.01 

Referentie : mr. B.A.N. Weijers 

 

AFREKENING 

 

 

Betreft: veiling Sero Biento 27-A Aruba bank 

  Specificatie  Te betalen  Te ontvangen 

              

Overdrachtsbelasting:       

Overdrachtsbelasting 

over Afl. 245.000,00   f 7.350,00   

       

Kosten veiling:       

* Honorarium veiling f 7.590,00     

* Honorarium gunning en 

kwijting-command f 500,00     

* Honorarium 

doorhalingen f 720,00     

* LWTF handling fees f 300,00     

Subtotaal   f 9.110,00   

* Verschotten   f 1.000,00   

Inzages, zegelkosten etc.   f 500,00   

Hypotheekkantoor   f 200,00   

Zaalhuur   f 50,00   

Deurwaarderskosten   f 900,00   

Advertentiekosten   f 2.000,00   

       

Diversen te betalen:       

inschrijvingskosten 

doorhaling 2 x 85   f 170,00   

zegelkosten doorhaling   f 25,00   

grondbelasting 

achterstallig   f 4.060,10   

       

Te transporteren:   f 25.365,10 f 0,00 

       

       

       

       

       

SCHATTING KOSTEN 

 

EXECUTORIALE VERKOOP SEROE BIENTO 27-A  



Blad 2 

 

 

 

 

       

Transport:   f 25.365,10 f 0,00 

       

       

BBO 1,5%   f 151,65   

BAZV 3%   f 303,30   

BPPS 1,5%   f 151,65   

          f 25.971,70 f 0,00 

   f 0,00   

       per saldo te voldoen   f 25.971,70   

       

       

 

De notaris geeft hierboven een opgave van de door koper verschuldigde kosten   

bij de onderhavige executoriale verkoop via de openbare veiling ex artikel 3: 268 lid 1 BW.  

 

De kosten zijn berekend over de leggerwaarde van Afl. 245.000,-- 

 

Deze opgave is een schatting van de kosten en met zorg berekend. Dit geeft geen garantie voor 

een juiste en volledige opgave. Mogelijk zijn de uiteindelijke kosten hoger dan hieronder opgegeven.  

Dat is voor risico van de koper.  

 

De koopprijs en kosten dienen uiterlijk 6 weken na de veildatum aan de notaris te zijn voldaan. 


