
 

 

 

 

VAN DER LAAN B.V. KEUKEN- EN SANITAIR CENTRUM
FAILLISSEMENTSVERKOOP

Data: 20 april 2018 van 10.00 tot 20.00 uur
21 april 2018 van 10.00 tot 16.00 uur

Locatie: Rondweg-West 39-A te Dokkum
Curator: mevrouw mr. C. Grondsma, Rotshuizen Geense Advocaten

VERKOOPVOORWAARDEN

1. De faillissementsverkoop vindt plaats op de hierboven genoemde data en 
tijdstippen. Bezichtigingen en verkoop hierbuiten zijn in beginsel niet mogelijk.

2. Verkopende partij betreft mr. C. Grondsma q.q., in haar hoedanigheid als curator 
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van der Laan B.V. 
Keuken- en Sanitair Centrum.1

3. De prijzen zoals op de in de showroom aanwezige artikelen aangegeven, zijn 
vaste prijzen. Er worden geen extra kortingen gegeven en op biedingen zal niet 
worden ingegaan. 

4. Tijdens de uitverkoop kunnen de showroommodellen worden bezichtigd en 
gekocht. De artikelen kunnen niet tijdens de uitverkoop worden meegenomen.

5. Bij koop dient het aankoopbedrag per direct te worden voldaan. Betaling dient 
contant of per pinbetaling plaats te vinden. 

6. De prijzen zoals getoond zijn afhaalprijzen. Koper is zelf verantwoordelijk voor de 
demontage, de verpakking en het afhalen van het gekochte. Dit dient plaats te 
vinden op een nader (in overleg) te bepalen datum in week 17 of 18. Montage van 
het gekochte is niet mogelijk, raadpleeg één van de verkopers voor eventueel 
advies hieromtrent. 

1 Zie voor meer informatie: www.rgadvocaten.nl 

http://www.rgadvocaten.nl


 

 

 

 

 2 van 2

7. Tegen meerprijs is demontage, verpakking en bezorging mogelijk. Bezorging zal 
plaatsvinden op afspraak in week 17 of 18.

Meerprijs demontage en verpakking: € 250,00
Meerprijs bezorging: € 250,002

8. De koop betreft de artikelen zoals getoond en opgesteld in de showroom, 
bijbestellingen of afwijkingen van het in de showroom getoonde product of de in 
de showroom getoonde opstelling zijn niet mogelijk. Verkoper is niet 
aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het gekochte, noch voor gebreken 
die ontstaan bij demontage en/of vervoer. Het risico en de kosten ter zaken van 
het gekochte zijn vanaf het moment van de betaling van het gekochte voor 
rekening van de koper.

9. Door over te gaan tot betaling erkent koper dat de curator al die informatie heeft 
verstrekt die koper voor het aangaan van de koopovereenkomst relevant heeft 
gevonden. Koper erkent met de betaling dat op de curator ter zake geen verdere 
informatieplicht rust. 

10. De curator sluit hierbij elke aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook - zowel 
in zijn hoedanigheid als curator als pro se uit. Door de curator worden of zijn 
geen garanties hoe ook genaamd afgegeven. De verkoop wordt geacht een 
executoriale verkoop te zijn in de zin van artikel 7:19 BW. De koper doet afstand 
van zijn eventuele rechten op vrijwaring of verrekening alsmede eventuele 
rechten op nietigheid, vernietiging of ontbinding van deze overeenkomst of delen 
ervan, behoudens indien er in deze overeenkomst anders is bepaald. Zo de 
curator q.q. of pro se door leveranciers, verhuurders of contractspartijen, op 
grond van door de koper overeengekomen contracten van derden, ter zake van 
deze overeenkomst of daarmee onmiddellijk samenhangend wordt 
aangesproken, vrijwaart de koper de curator. 

2 Binnen een straal van 25 kilometer, daarbuiten wordt het bedrag van € 250,- vermeerderd 

met € 1,00 per extra kilometer.


