
Schematisch overzicht Objectieve Aanbod GM30621 
 

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

>  zie bij het dossier met het desbetreffende GMnummer 

 
 

 start met inloopperiode 20 werkdagen  
vanaf de dag van de (op)start van het aanbod 

 

 vanaf de opstart is bezichtiging mogelijk … en is advies, bijstand en bodformulier te verkrijgen … en kan een open bod gebeuren  
 . 

… alles via de Raadsman van de Bieder, die deze 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 … men geeft dit formulier aan zijn Raadsman 
 

tijdens de 2° periode:  gesloten bod = dit formulier steekt de bieder in een omslag … men geeft dit omslag gesloten aan zijn Raadsman  

 

     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 voor gesloten biedingen tot net voor opening urne 
minstens 5 werkdagen nà afloop 1° periode voor open biedingen 

 

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

dan is er geen 2° periode voor gesloten biedingen  

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

dan loopt deze 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. 
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