Olifant 20 – 3118 Rotselaar (Werchter)
Chalet incl. garagebox(en) zonder grond

Marktoproep aan kandidaat-kopers
2022
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TE KOOP

Instelprijs: 30.000 €

1. Het goed
1.1 Beschrijving
_____________________________________

De Vlaamse Waterweg nv wenst een te
verplaatsen chalet met garagebox(en)
te Rotselaar (Werchter) te verkopen.
Belgangrijk: de onderliggende grond
maakt geen onderdeel uit van dit
aanbod.

De chalet bestaat uit een ruime en
comfortabele badkamer, 2 slaapkamers
en een lichtrijke woonruimte met open
keuken.
Het betreft een luxueus afgewerkte
chalet met tal van voorzieningen zoals
bv. Vloerverwarming. Een niet te missen
kans!
De verkoop van de chalet is inclusief een
afzonderlijke en metalen garagebox met
3 poorten.
Mits voldoende interesse zal er een
kijkdag georganiseerd worden. Gelieve u
zich hiervoor aan te melden via
onderstaand
e-mailadres
of
telefoonnummer,
uiterlijk
op
30
september 2022.
De toekomstige koper dient zelf in te
staan voor het verwijderen en de
verplaatsing van de chalet en garagebox.
Dit alles op eigen kosten en eigen risico
zonder aanspraak te kunnen maken

op enige vergoeding of vermindering
van de vastgestelde prijs wegens
eventuele schade.
De constructies dienen binnen een
termijn van uiterlijk 3 maand,
startend na ondertekening van de
verkoopovereenkomst, verplaatst te
worden. Tevens dient men ons op de
hoogte te houden over de planning en
het terrein in een ordentelijke staat
achter te laten.

1.2 Ligging en bereikbaarheid
_____________________________________
De chalet is momenteel gelegen in een groene en landelijke weekendverblijfzone
genaamd Olifant te Werchter, een deelgemeente van Rotselaar.
Het te verplaatsen goed bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Rotselaar
(provincie Vlaams-Brabant) en vlakbij De Demer.
Het terrein is toegankelijk voor verplaatsing van de constructies door middel van
een vrachtwagen met kraan.

1.3 Foto’s
____________________________
Chalet:

Badkamer:

Slaapkamer 1:

Slaapkamer 2:

Leefruimte en keuken:

Garagebox:

2. Procedure
De Vlaamse Waterweg organiseert een verkoop via een objectieve en transparante
verkoopprocedure onder gesloten omslag en zal zich laten leiden door de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur.
De weergegeven richtprijs van € 30.000 is een minimum bod, onder deze prijs wordt
het eigendom niet verkocht. Kandidaten kunnen geen aanspraak maken op enige
vorm van schadevergoeding indien hun kandidatuur niet wordt weerhouden.
Mits voldoende interesse zal er een kijkdag georganiseerd worden. Gelieve u zich
hiervoor aan te melden via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer, uiterlijk op
30 september 2022.
De vermarkting van het eigendom zal onder gesloten enveloppe gebeuren. Dit houdt
in dat iedereen die interesse heeft in deze chalet met garagebox, ten laatste op 28
oktober 2022 voor 16 uur een bod dient uit te brengen. Biedingen die na deze datum
worden ontvangen zijn niet ontvankelijk en worden niet weerhouden. Biedingen die
lager zijn dan het minimum bod worden ook niet weerhouden.
Het schriftelijk bod dient aangetekend, onder dubbele omslag, met het opschrift “
Offerte chalet, Rotselaar - Olifant”, gezonden te worden aan “De Vlaamse Waterweg
nv, Oostdijk 110 2830 Willebroek” ter attentie van Saïd Benassar of Ruben Van
Steenland.
De omslagen worden geopend op 3 november 2022 door de leidende ambtenaar.
De schriftelijke biedingen zijn verplicht op te maken volgens het bijgevoegde “model
van bieding”.
Het eigendom zal uiteindelijk worden toegekend aan de hoogste bieder en na akkoord
van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv. Het schriftelijk bod blijft
slechts 4 maanden geldig te rekenen vanaf de verstrijkingstermijn van de uiterste
datum van de biedingen. De kandidaat-koper dient zich ervan bewust te zijn dat zijn
bod bindend is ten opzichte van de verkoper. Bij toewijzing van de verkoop aan de
hoogstbiedende zullen de overige bieders normaalgezien niet meer gehouden worden
aan hun bod. Bij geen akkoord van de Raad van bestuur kan de verkoopprocedure
nogmaals opgestart worden (uitzonderlijk).
Indien er geen biedingen binnenkomen of onvolledige biedingen binnenkomen kan de
verkoop worden ingehouden.
Indien u verdere informatie wenst over de verkoopprocedure of de woning, aarzel dan
zeker niet om Saïd Benassar of Ruben Van Steenland te contacteren op het nummer
03/860.62.76 of 03/860.68.48.

Wenst u meer informatie …? Contacteer ons:
Saïd Benassar
Consultant Vastgoedbeleid
03/860.62.76
Ruben Van Steenland
Consultant Vastgoedbeleid
03/860.68.48
Com.vastgoed@vlaamsewaterweg.be
Oostdijk 110
2380 Willebroek

