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Inzake A.R. nr. 17/3402/B 

Gezien het verzoekschrift tot verkoop uit de hand van een onroerend goed bij toepassing 

van artikel 1580 bis Ger. W. aangeboden op 23.11.2017 door Meester A. Davidovici, 

advocaat, met kantoor te Antwerpen, voor en namens: 

, geboren te 1 op: , wonende te . Antwerpen, 

Gezien .de stukken van het dossier van de rechtspleging zoals zij voorkomen op de inventaris 

ervan, ondermeer: 

- het verzoekschrift tot verkoop uit de hand van het in beslag genomen onroerend goed; 

- het aankoopbod; 

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in rechtszaken; 

Gehoord in raadkamer op 11.12.2017: 

- Meester 1. Lesman loco Meester A. Davidovici, advocaat, voor en namens verzoekende 

partijen; 

De andere partijen, opgeroepen conform art. 1580 bis Ger. W., zijn niet verschenen; 

met ondernemingsnummer t en zetel te : Evere, 

1 

- 1 geboren te 1 , en 

, geboren te 

Op• 

1op: - - - , beiden wonende te -:- - --

Antwerpen, 1 

- het VLAAMS GEWEST, Woninginspectie, met kantoren te 1210 Brussel, Koning Albert Il 
laan 19 bus 22; 

- 1 

- 1 

, geboren op :· · 

, geboren op :- -

, wonende te 

, en 

· - --, beiden wonende te . 

Herenthout, 1 

* * * 

Herenthout, 

Bij verzoekschrift op 23.11.2017 ingediend door vertogende partij, verzoekt deze toegelaten 

te worden, conform art. 1580 bis Ger. W. om over te gaan tot de verkoop uit de hand van het 

onroerend goed, eigendom van 1 en 1 

Arrondissement. 

Een handelshuis, gelegen aan de 
1 voor een oppervlakte van 89 m2 

Arrondissement . 

Een handelshuis, gelegen aan de 1 

1 voor een oppervlakte van 63 m2• 

. gekadastreerd . 

. gekadastreerd : 



' 
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Het bevel voorafgaand aan het uitvoerend beslag op onroerend goed werd betekend aan de 
eigenaars bij exploot van 22.12.2015 van , gerechtsdeurwaarder te 
uitvoerend beslag op onroerend goed werd gelegd bij exploot van 26.1.2016 van plv 
gerechtsdeurwaarder 1 . voor 1 , gerechtsdeurwaarder te 

Partijen verzoeken de beslagrechter om machtiging tot onderhandse verkoop van hun 
onroerend goed en leggen een verkoop/aankoopbelofte neer opgesteld door notaris 
1 ·van 25.9.2017 en waarin een prijs werd geboden van 365.000,00 euro welke het bedrag 
van de voorgelegde schattingsverslagen nog overstijgt. 

Geen van alle betrokken partijen heeft hieromtrent een voorbehoud geformuleerd zodat 
toelating kan worden verleend tot onderhandse verkoop. 

OM DEZE REDENEN: 

Wij Beslagrechter; 

Rechtdoende op tegenspraak. 

Verklaren het verzoek van vertogende partijen toelaatbaar en gegrond. 

Machtigen haar te doen overgaan tot de verkoop uit de hand van het onroerend goed, 
eigendom van 1 en 1 , namelijk: 

Arrondissement 

Een handelshuis, gelegen aan de• 
1 voor een oppervlakte van 89 m2 

Arrondissement. 
Een handelshuis, gelegen aan de 1 

1 voor een oppervlakte van 63 m2 

. gekadastreerd: 

:, gekadastreerd 

voor een minimumprijs van 365.000,00 euro binnen de zes maanden vanaf de betekening van 
huidige beschikking aan 1 , en 1 

Stellen daartoe aan notaris 
overgaan tot de bewerkingen van rangregeling. 

! te . , die tevens zal 

Zeggen dat bij niet plaatsvinden van de verkoop binnen de hierboven vermelde termijn van 
zes maanden, de notaris bij toepassing van artikel 1580 quater tweede lid Ger. W., zal 
overgaan tot veiling van het in beslag genomen onroerend goed volgens de regels bepaald in 
artikel 1580 Ger. W. 

Zeggen dat overeenkomstig artikel 1580 derde, vierde en vijfde lid Ger. W.: 
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- de benoemde notaris gemachtigd is, in geval van afwezigheid of tegenwerking van de 
beslagene of bewoner van de in beslag genomen onroerende goederen, op kosten van de 
beslagene toegang te krijgen tot de in beslag genomen onroerende goederen, indien 
nodig met behulp van de openbare macht, in voorkomend geval bijgestaan door een 
slotenmaker, met het oog op de naleving van de verkoopvoorwaarden of de bezichtiging 
door de belangstellenden, onverminderd de bepalingen van artikel 1498 Ger. W. 

- De bewoner in kennis wordt gesteld van de beschikking en van de bezichtigingsdagen en 
-uren als bepaald in de verkoopvoorwaarden. 

Stellen vast dat overeenkomstig artikel 1580 bis Ger.W. voorlaatste alinea, alle nietigheden 
die een voorgaande procedurehandeling zouden aantasten door huidige beschikking worden 
gedekt. 

Stellen tevens vast dat overeenkomstig artikel 1580bis Ger. W. laatste alinea huidige 
beschikking niet vatbaar is voor verzet of hoger beroep. 

Zeggen dat de kosten van huidige procedure overeenkomstig artikel 1585 Ger.W. ten laste 
vallen van de koper. 

Deze beschikking werd uitgesproken op negentien december tweeduizend zeventien in 
openbare zitting van de beslagrechter - Kamer Abel, die samengesteld was uit: 




