
HOE INDIENEN:

• Alles samen in een gesloten enveloppe 
• Op de buitenkant van de enveloppe staat: 

-    Verkoop Stad Gent via  
vastgoedkantoor de Fooz

-   Adres dossier/verkoop 

WAT INDIENEN:

• Aankoopbelofte;
• Kopie print identiteitskaart;
• Indien gehuwd huwelijksboekje en/of contract
• Indien rechtspersoon: statuten en uittreksel  

uit Belgisch Staatsblad inzake de benoeming 
van de vertegenwoordiger(s)

• Solvabiliteitsattest van een financiële  
instelling, waaruit blijkt dat de bieder solvabel is  
om de geboden prijs en bijgaande onkosten te  
voldoen (zonder dat dit enige beslissing / 
bevestiging inhoud van het toestaan van een 
lening aan die bieder)

Bezoeken via vastgoedkantoor de Fooz

Biedingen enkel binnen te brengen bij vastgoedkantoor de Fooz tijdens de  
openingsuren t.e.m. 24 juni 2018.  
Opgegeven schattingsprijs is richtinggevend/informatief. Kopers zijn vrij een gefundeerd bod te doen. Het 
schattingsverslag kan daartoe integraal bij de schatter worden ingezien.

Openen van enveloppen op 25/06/2018 (concrete tijdstippen: zie verkoopdossier)

Bod min. schattingswaarde » Toewijzing aan hoogste bod
Bod lager dan schattingswaarde » Eerstvolgende gemeenteraad over al dan niet toewijzen bod

x

Biedingen enkel binnen te brengen op het stadhuis op 25/06/2018  
(concrete tijdstippen: zie verkoopdossier)

STARTDATUM: 26/03/2018

25/06/2018

VERKOOP STADSEIGENDOM STAD GENT

x



1.     Wie is de bemiddelaar en opdrachtgever? 
De bemiddelaar is Vastgoedkantoor De Fooz L & Zonen, BVBA, met kantoor te 9000 Gent, Zuidstationstraat 28 die 
optreedt in opdracht van de Stad Gent met zetel te 9000 Gent, Botermarkt 1 voor de verkoop van stadseigendommen 
via een biedingssysteem onder gesloten omslag.

2.     Is er een instelprijs? 
Er is geen instelprijs. De opgegeven schattingsprijs is richtinggevend/informatief. Kandidaat-kopers zijn vrij een  
gefundeerd bod te doen. Wel is de schattingsprijs, bepaald door een landmeter-expert aangesteld door de Stad Gent, 
een richtprijs die bepalend is voor het al dan niet aanvaarden van het bod door de Stad Gent.

3.     Waar kan ik het schattingsverslag bekijken? 
In het verkoopdossier vindt u een uittreksel uit het schattingsverslag met de beschrijving van het goed en de conclu-
sies van de waardebepaling.  
Het volledige schattingsverslag ligt ter inzage op het kantoor van de landmeter-expert. Voor inzage van het schattings-
verslag dient een afspraak gemaakt te worden met de bemiddelaar Vastgoedkantoor De Fooz.

4.     Hoe kan ik de stadseigendom bezichtigen? 
Bezichtigingen zijn mogelijk vanaf de opstart van de verkoopprocedure. 
De bemiddelaar organiseert de bezichtigingen.  
Bezichtigingen zijn alleen toegelaten op afspraak met en in aanwezigheid van de bemiddelaar.

5.     Wanneer kan ik een bod doen? 
Bieden kan vanaf 26/03/2018 tot de dag van opening van de gesloten omslagen, namelijk 25/06/2018. 
Alle data en tijdstippen zijn terug te vinden in het verkoopdossier.

FREQUENTLY ASKED  
QUESTIONS



6. Hoe kan ik een geldig bod doen?

• Een bod is een éénzijdige belofte tot aankoop;

• Moet gebeuren binnen de vooropgestelde biedingsperiode;

• Moet gebeuren op een geijkt bodformulier/aankoopbelofte daartoe speciaal bestemd en  
ter beschikking bij de bemiddelaar;

• Moet steeds gebeuren met raad en bijstand door en in handen van de bemiddelaar;

• Kan alleen in naam van een bepaald natuurlijk persoon of bestaande organisatie met rechtspersoonlijkheid. Bieden 
in naam van een bepaald natuurlijk persoon handelend voor een vennootschap in oprichting , zal in eigen naam en 
voor rekening van die natuurlijke persoon zijn, mocht deze vennootschap niet binnen de twee jaar worden opgericht 
én binnen de twee maand na de oprichting de verbintenis niet formeel wordt overgenomen (Artikel 60 Wetboek van 
Vennootschappen);

• Moet gebeuren onder gesloten omslag;

• Afgifte van het bod kan enkel bij het vastgoedkantoor de Fooz te 9000 Gent, Zuidstationstraat 28 tijdens de openingsu-
ren of op het stadhuis op de daar voorziene data, terug te vinden in het verkoopdossier.

 -    Ingeval van afgifte van het bod bij het vastgoedkantoor De Fooz zal hiervan een ontvangstbewijs bezorgd 
worden aan de kandidaat-koper. 

 -     Ingeval van afgifte op het stadhuis, voorafgaand aan de opening van de gesloten omslagen, zal hiervan geen 
ontvangstbewijs meer afgeleverd worden. 

• De gesloten enveloppe bevat aan de buitenzijde volgende gegevens:

 -    Verkoop Stad Gent via vastgoedkantoor de Fooz

 -    Adres dossier/verkoop 

• Per enveloppe mag er maar één dossier/verkoop zitten.

• Samen met de aankoopbelofte voegt de kandidaat-koper ook volgende zaken bij de enveloppe:

 -    Kopie identiteitskaart (beide kanten of een uitprint) ondertekenaars 

 -    Indien gehuwd: huwelijksboekje en/of contract 

 -    Indien rechtspersoon: statuten en uittreksel uit Belgisch Staatsblad inzake de benoeming  
van de vertegenwoordiger(s)

	 -					Solvabiliteitsattest	van	een	financiële	instelling,	waaruit	blijkt	dat	de	bieder	solvabel	is	om	de	geboden	prijs	en	
bijgaande onkosten te voldoen (zonder dat dit enige beslissing / bevestiging inhoud van het toestaan van een 
lening aan die bieder);

FAQ



7. Wanneer en hoe weet ik of ik het hoogste bod heb uitgebracht?

• Opening van de gesloten omslagen: alle data en tijdstippen zijn terug te vinden in het verkoopdossier.

• Finale bod-datum: alle data en tijdstippen zijn terug te vinden in het verkoopdossier.

• Op de publieke zitting mag iedereen aanwezig zijn, ongeacht of men al dan niet een bieding uitgebracht heeft. 

• Op deze publieke zitting worden direct na de opening van iedere omslag door de bemiddelaar de geboden prijzen 
bekendgemaakt. De identiteit van de bieder wordt noch publiek, noch privaat bekendgemaakt.

• Het aantal biedingen en de daarin geboden prijzen worden gepubliceerd op de website van de bemiddelaar zo snel 
als	mogelijk	nà	de	opening	van	de	gesloten	biedingen.	Tijdens	de	periode	tussen	de	startdatum	en	de	finale-bod-da-
tum wordt het aantal ontvangen biedingen niet gepubliceerd, én aan niemand medegedeeld.

• Direct nà de bekendmaking worden de gesloten bod-formulieren afgestempeld of gekenmerkt  en wordt een pro-
ces-verbaal in twee identieke exemplaren opgesteld door de bemiddelaar.

• Bij de biedingen zijn er volgende mogelijkheden: 

 1.    ofwel worden er één of meer verschillende gesloten biedingen uitgebracht waardoor een rangorde tot stand 
komt. Dan wordt het bod het hoogste in rang van rechtswege “weerhouden tot verdere afhandeling” door de 
opdrachtgever.

 2.    Indien er meer dan één bod bestaat met gelijke prijs, dan wordt er ter plaatse tussen deze een lo-
ting-door-onschuldige-hand georganiseerd en geldt dat het eerst-uitgeloten bod in rang voorgaat op het 
vervolgens-uitgeloten bod.

 3.    ofwel wordt er geen gesloten bod uitgebracht. Dan wordt de verkoopprocedure ingehouden.

• Bij afwezigheid zal de bemiddelaar de kandidaat-koper die het hoogste bod heeft uitgebracht bij aangetekend schrij-
ven op de hoogte brengen en verzoeken de nodige formaliteiten te doen binnen de zeven kalenderdagen volgend op 
het aangetekend schrijven.
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8. Wat als ik het hoogste rechtsgeldig bod heb uitgebracht?

De bemiddelaar zal volgend op de openingszitting de regelmatigheid en de geldigheid van het hoogste bod controleren. 

De bemiddelaar zal de kandidaat-koper die het hoogste bod heeft uitgebracht bij aangetekend schrijven verzoeken om 
binnen de 7 kalenderdagen volgend op de postdatum van dit aangetekend schrijven:

1.    Eventuele ontbrekende gegevens inzake identiteit, bekwaamheid en solvabiliteit te bezorgen; 

2.    een voorschot van 5% op de koopsom te consigneren op de derdenrekening van de door  
de opdrachtgever aangestelde notaris;

3.    de commissie van de bemiddelaar te consigneren, namelijk 1,65% + 21% btw, zijnde 2% Btw inclusief,  
te berekenen op de koopsom.

Indien het hoogste rechtgeldig bod gelijk is aan of hoger dan het bedrag van het schattingsverslag waarover de opdracht-
gever	beschikt,	kan	de	verkoop	definitief	afgehandeld	worden	voor	het	verlijden	van	de	akte.	
Indien het hoogste bod het bedrag van het schattingsverslag waarover de opdrachtgever beschikt, niet behaalt, dan zal dit 
hoogste bod aan de beraadslaging van de eerstvolgende haalbare gemeenteraad worden voorgelegd. De opdrachtgever 
kan dan zonder motiveringsplicht beslissen om ofwel 

1.			toe	te	wijzen	en	de	verkoop	definitief	af	te	handelen,	ofwel	

2.   de verkoopprocedure in te houden.

De Stad Gent zal de voormelde beslissing van de gemeenteraad ten laatste binnen de 7 kalenderdagen na de gemeente-
raadszitting per e-mail ter kennis brengen aan de kandidaat-koper en de bemiddelaar. 

9. Hoe lang blijft mijn bod geldig?

Ieder bod wordt algemeen uitgebracht tot en met de vooropgestelde datum van opening van de gesloten omslagen. 
Voor het hoogste bod dat na de publieke opening weerhouden wordt voor verdere afhandeling door de opdrachtgever 
wordt deze termijn van rechtswege verlengd voor de duurtijd die nodig is om het gedane bod te formaliseren conform  
de voorwaarden en modaliteiten van het verkoopreglement, meer bepaald: 

1.   voor de termijn die nodig is om na te gaan of het uitgebrachte hoogste bod regelmatig en geldig is, en

2.    voor de eventuele extra termijn die nodig is om het hoogste bod onder de schattingsprijs voor te leggen aan  
de gemeenteraad van de Stad Gent. 
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