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Schematisch overzicht Objectieve Aanbod GM07061 

 

de concrete datums worden vermeld op www.FED-net.org  

>  zie bij het dossier met het desbetreffende GMnummer 

 
 

 opstart met inloopperiode 20 werkdagen  
vanaf de dag van opstart 

 

 vanaf de opstart is bezichtiging mogelijk … en is advies, bijstand en bodformulier te verkrijgen  
  

… alles via de bemiddelaar die de geïnteresseerde zelf en vrij kiest (HIERVOOR IS ER NIETS TE BETALEN) 
 

het bodformulier is één en hetzelfde formulier voor de 2 perioden: 
 

tijdens de 1° periode:  open bod = dit formulier steekt de bieder niet in een omslag … deze geeft dit formulier open aan de bemiddelaar 
 

tijdens de 2° periode:  gesloten bod = dit formulier steekt de bieder in een omslag … deze geeft dit omslag gesloten aan de bemiddelaar  

 

  1° periode voor open biedingen 5 werkdagen  
begint ten vroegste te lopen de 1° werkdag nà afloop inloopperiode 

 

   mogelijkheid 1: 
een 1° open bod

 
wordt gedaan … tijdens inloopperiode 

dit doet deze 1° aftelperiode voor open biedingen lopen 
vanaf de 1° werkdag … nà afloop van de inloopperiode 

 

   mogelijkheid 2: 
een 1° open bod wordt gedaan … nà afloop inloopperiode 

dit doet deze 1° aftelperiode voor open biedingen lopen 
vanaf de 1° werkdag … nà ontvangst van dat open bod 

 

  2° periode van gesloten biedingen 5 werkdagen  
nà afloop 1° periode voor open biedingen 

 

  mogelijkheid 3: 
in de 1° periode … is er maar 1 open bod 

dan loopt er geen 2° periode voor gesloten biedingen  

  mogelijkheid 4: 
in de 1° periode … zijn er minstens 2 open biedingen 

dan loopt de 2° periode voor gesloten biedingen 
vanaf de 1° werkdag … nà afloop van de 1° periode 

 

  

Alle informatie, voorwaarden en modaliteiten staan in « de FED-net-CODEX »  >  zie http://www.fed-net.org/txt_topics.php. 

Alles is te volgen op de officiële website www.FED-net.org   >  zie het dossier. 

Alle wettelijke informatie over FED-net vzw staat op de website   >  zie http://www.fed-net.org/txt_law.php. 
 

Een open bod moet minstens aan de instelprijs uitgebracht worden. 
 

Een open bod onder de instelprijs uitbrengen, dat kan. Maar alleen als de bemiddelaar op een speciaal formulier een deftig antwoord geeft op 

2 vragen.  Vraag 1: waarom vindt u de instelprijs te hoog?  Vraag 2: hoe heeft u de door u geboden prijs opgebouwd? 

Een bod onder de instelprijs heeft geen enkel gevolg op de perioden, tenzij de opdrachtgever dit wil gebruiken als instelprijs. Dan herbegint 

alles. 
 

De opdrachtgever kan de perioden van 20 en 5 werkdagen verlengd of verkort hebben, maar dan wel alleen vóór de start, en niet meer nadien.  

Zo'n verandering staat vermeld in het FED-net-dossier én op de website. De datums van de perioden staan vermeld op de website.  
 

Tijdens de 1° periode van open omslagen worden alle open biedingen op de website gepubliceerd. 

Tijdens de 2° periode van gesloten omslagen worden de gesloten biedingen niet op de website gepubliceerd.  

Want die zitten én in een gesloten omslag, én in een urne. En niemand weet dat er zijn, noch hoeveel er zijn, dus ook niet de prijzen daarin. 
 

Direct nà afloop van de 2° periode  van gesloten omslagen worden die urne en die gesloten omslagen in publieke zitting geopend.  

Iedereen mag op die publieke zitting aanwezig zijn, ongeacht of men een bod heeft uitgebracht of niet. Datum en plaats staan vooraf op de 

website. De geboden prijzen worden publiek geproclameerd. En nadien worden ze direct op de website gepubliceerd. 
 

Nà afloop van de 1° periode met 1 open bod, of nà afloop van de 2° periode als die er is, kan er geen ander of hoger bod meer worden gedaan. 
 

Onder "werkdag" wordt begrepen iedere kalenderdag uitgezonderd  a) iedere zaterdag,  b) iedere zondag,  c) iedere wettelijke feestdag van  

de lokaliteit waar een goed is gelegen,  d) iedere dag tussen 15 juli tot en met 19 augustus daaropvolgend, en  e) iedere dag tussen 15 

december tot en met 5 januari daaropvolgend. 
 

Dit is een kort schematisch overzicht voor een gewone Objectieve Verkoop.  
Deze tekst is abstract, zonder contractuele waarde. Enkel de FED-net-CODEX heeft juridische waarde en kracht. 

  

 

 

Bijzondere modaliteit 

 

Triomflaan 35 en 36 kunnen samen worden gekocht als één geheel … 

onder de volgende bijzondere voorwaarden en modaliteiten. 

 
De volgende Objectieve Verkopen zijn samenhangend van aard:  
 

GM07060 1160 BRUSSEL Oudergem Triomflaan 35 (instelprijs 315.000 €), en   
GM07061 1160 BRUSSEL Oudergem Triomflaan 37 (instelprijs 250.000 €), 
 

waarvoor de instelprijs voor beide samen 565.000 € bedraagt (d.i. 315.000 € + 250.000 €). 

http://www.cibnet.org/
http://www.fed-net.org/
http://www.fed-net.org/txt_topics.php
http://www.fed-net.org/
http://www.fed-net.org/txt_law.php


 

1. 

Beide goederen worden simultaan te koop aangeboden  
… wat ook inhoudt dat deze beide Objectieve Verkopen op dezelfde datum starten. 
 

2. 

In beginsel 2 aftelperioden:  
 

2.1. 

een 1° aftelperiode van 5 werkdagen* voor Open Biedingen,  
die begint te lopen als één Open Bod bestaat  
 ofwel op dit goed afzonderlijk, 

aan minstens de instelprijs van 315.000 € (en door FED-net geregistreerd conform de FED-net-CODEX), 
 ofwel op de twee goederen als één geheel 

aan minstens de instelprijs van 565.000 € (en door FED-net geregistreerd conform de FED-net-CODEX), 
 
*deze “1° aftelperiode” van 5 werkdagen begint ten vroegste te lopen vanaf de 21° werkdag nà het 
opstarten van de Objectieve Verkoop … dus nà 20 werkdagen inloopperiode voor algemene 
bekendheid van het aanbod,, 
wat niet belet dat tijdens die inloopperiode van die voorafgaande 20 werkdagen al een Open Bod, 
kan worden uitgebracht, maar zo’n bod doet die 5 werkdagen van die 1° aftelperiode slechts lopen 
vanaf die 21° werkdag. 
 

2.2. 

en mogelijks**  
een 2° aftelperiode van 5 werkdagen voor Gesloten Biedingen,  
die dan begint te lopen automatisch aansluitend op die 1° aftelperiode. 
 
** “mogelijks” in de zin van: 
 
 OFWEL  

indien er in die 1° aftelperiode meer dan één Open Bod bestaan  

(1) hetzij op dit goed afzonderlijk, 
aan minstens de instelprijs van 315.000 €  (en door FED-net geregistreerd conform de FED-net-CODEX), 
dan gaat voor dit goed die 2° aftelperiode lopen voor dit goed alleen, 
 … en dit heeft dan geen invloed op de aftelperiodes van het andere goed. 

(2) hetzij op de twee goederen als één geheel 
aan minstens de instelprijs van 565.000 €  (en door FED-net geregistreerd conform de FED-net-CODEX), 
dan gaat voor dit goed die 2° aftelperiode lopen samen met de 2° aftelperiode voor ook het 
andere goed (zelfs als er voor dit andere goed nog geen of slechts één Open Bod zou bestaan) 
… en dit heeft dan wel invloed op de aftelperiodes van het andere goed. 

(3) hetzij op dit goed afzonderlijk, minstens één, 
aan minstens de instelprijs van 315.000 €  (en door FED-net geregistreerd conform de FED-net-CODEX), 
plus op de twee goederen als één geheel, minstens één, 
aan minstens de instelprijs van 565.000 €  (en door FED-net geregistreerd conform de FED-net-CODEX), 
dan gaat voor dit goed die 2° aftelperiode lopen samen met de 2° aftelperiode voor ook het 
andere goed  (zelfs als er voor dit andere goed nog geen of slechts één Open Bod zou bestaan) 
… en dit heeft dan wel invloed op de aftelperiodes van het andere goed. 
 

 OFWEL  
indien er voor een goed in die 1° aftelperiode geen of slechts één Open Bod bestaat  
aan minstens de instelprijs van 315.000 €  (en door FED-net geregistreerd conform de FED-net-CODEX), 
maar er zich één van de  voormelde situaties (2) of (3) voordoet, 
dan gaat voor dit goed die 2° aftelperiode lopen samen met de 2° aftelperiode voor het andere 
goed 
 

 A.  Waarbij TELKENS OOK geldt dat 

(a) indien voor één van de goederen de 2° aftelperiode voor Gesloten Biedingen begint te 
lopen  omdat er zich één van de  voormelde situaties (2) of (3) voordoet, en 

(b) voor het andere goed zou de 2° aftelperiode voor Gesloten Biedingen dan al lopende zijn, 
dan wordt de alzo lopende aftelperiode voor gesloten biedingen (b) van rechtswege verlengd tot 
afloop van de aftelperiode voor gesloten biedingen (a), zodat die termijn(en) dus gezamenlijk 
aflopen als één termijn. 
 

 B.  Waarbij OOK geldt dat tijdens een lopende 2° aftelperiode voor één van de goederen 

afzonderlijk als gevolg van de situatie (1),  
 

er voor dat goed geen*** Gesloten Bod voor de twee goederen als één geheel meer mag 

ingediend worden via dit goed (in de  urne daartoe bestemd),  
 

wat niet belet dat er dan nog een Open Bod op de twee goederen als één geheel 
aan minstens de instelprijs van 565.000 €  (en door FED-net geregistreerd conform de FED-net-CODEX), 
wordt ingediend via het andere goed … zolang voor dat andere goed die 1° aftelperiode ‘nog’ of 
‘nog niet’ lopende is  
… waardoor men dan automatisch in de situatie (2) of (3) terecht komt … en  
… waardoor men dan automatisch ook in de situatie A. terechtkomt 
 

***LET WEL:  

Waarbij OOK geldt dat wanneer voor beide goederen afzonderlijk de 2° aftelperiode voor 



Gesloten Biedingen lopende is als gevolg van de situatie (1),  
er voor/via geen van beide goederen geen Gesloten Bod voor de twee goederen als één geheel 
meer mag/kan ingediend worden. 
En gebeurt dit toch, dan zal zo’n bod van rechtswege als niet bestaand, nietig, worden aanzien, 
ongeacht de daarop geboden prijs. 
 
 

en 

 

 Op het moment dat de Gesloten Biedingen worden geopend **** wordt bij samenloop van 
biedingen per goed afzonderlijk en biedingen op beide goederen samen als één geheel, 
de rangorde van “weerhouden tot verdere afhandeling”, bepaald als volgt:  
a. de hoogste biedingen per goed afzonderlijk worden samengeteld, en geplaatst t.o.v.  
b. het hoogste bod voor de twee goederen als één geheel 
waarbij a. of b. zal bepalen welk het hoogste van de twee mogelijkheden is,  
die dan automatisch het hoogst in rang komt te staan (van hoog naar laag).  
En bij gelijke hoogte van prijzen, geniet het bod op het geheel de voorrang. 
 

**** in publieke zitting waarop iedereen mag aanwezig zijn, ook zij die geen enkel bod hebben 
uitgebracht, en waarvan datum, uur en plaats vooraf zullen gepubliceerd staan op www.FED-
net.org bij die goederen). 
 

 De formulieren en het verloop van de termijnen worden concreet gepubliceerd op www.FED-
net.org bij die goederen. Wat, hoe en wanneer moet gebeuren wordt aan de geïnteresseerde 
concreet uitgelegd door de Bemiddelaar die deze zelf kiest, Bemiddelaar die hem ook daarbij 
verder zal helpen en bijstaan. Geen concrete informatie, maar wel algemene informatie kan ook 
verkregen worden op de Dispatching van FED-net 0477 65 70 87. 

 

 Het bestaan van Gesloten Biedingen wijzigt niets aan de geldigheid en het bestaan van Open 
Biedingen (dus alle biedingen blijven bestaan). 
 

 Waarbij er in memo aan herinnerd wordt dat tijdens een 2° aftelperiode voor Gesloten 
Biedingen, iedereen (nog) een gesloten bod kan uitbrengen. Dus ook zij die eerder nog geen 
enkel Bod hebben uitgebracht. 

 

 Om de gelijkheid tussen bieders te behouden, worden de FED-net-onkosten in beide situaties, 
dus altijd, aangerekend per goed. Dus bij een bod op het geheel wordt de geboden prijs 
pondpond-gewijs verdeeld per goed (m.a.w. in evenredigheid tot de respectievelijke 
instelprijzen). 

 

 

Enkel het «FED-net-dossier met bijhorende Annexen» laatste versies op www.FED-net.org hebben rechtskracht. 

 

 

http://www.fed-net.org/
http://www.fed-net.org/

