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De volgende biedingsvoorwaarden gelden bij het 

uitbrengen van een bod op de activa in een 

faillissement. U kunt een indicatief bod uitbrengen. 

Het indicatieve bod dient in ieder geval te voldoen 

aan de volgende voorwaarden: 

• het bod wordt zo snel mogelijk gedaan, doch 

uiterlijk op de daarvoor gestelde datum; 

• het bod is zo concreet mogelijk en geeft tevens 

een gedetailleerde beschrijving van uw 

organisatie en de wijze waarop de onderneming 

zal worden gecontinueerd of doorgestart; 

• het bod dient te worden uitgesplitst in een bod 

op de inventaris, een bod op de voorraad en een 

bod op de goodwill;

• biedingen dienen te worden uitgebracht exclusief 

BTW.

Het staat de curator vrij alle in zijn ogen relevante 

omstandigheden mee te laten wegen bij het al dan 

niet accepteren van biedingen. De curator is niet 

gebonden aan het hoogste bod. De curator verleent 

aan geen van de deelnemers aan het verkoopproces 

exclusiviteit in de onderhandelingen. In het belang 

van de gezamenlijke crediteuren staat het de curator 

vrij buiten een biedingsproces om met partijen tot 

overeenstemming te komen. 

De inhoud van een informatiememorandum is 

indicatief en kwalificeert niet als een aanbod tot het 

sluiten van een overeenkomst of een uitnodiging om 

in onderhandeling te treden. De hierin opgenomen 

informatie is onder meer ontleend aan gegevens die 

door de (bestuurders van) gefailleerde zijn verstrekt. 

Voor de juistheid en volledigheid van de informatie 

wordt niet ingestaan en wordt geen garantie 

gegeven. Aan een informatiememorandum kunnen 

geen rechten worden ontleend. 

Iedere transactie zal geschieden onder vrijwaring 

van de curator in hoedanigheid en in persoon. De 

curator verstrekt geen enkele garantie of vrijwaring, 

ook niet ten aanzien van de omvang en het bestaan 

van de over te dragen onderneming noch ten 

aanzien van rechten van derden. De gevolgen van 

(het uitoefenen van) rechten op de activa of 

eventuele feitelijke belemmeringen komen voor 

rekening en risico van de kandidaat-koper, zonder 

enig recht op vergoeding van de kant van de curator. 

De onderneming wordt door de kandidaat-koper 

geaccepteerd in de staat waarin zij zich bevinden 

ten tijde van de overdracht. 

Iedere overeenstemming met de curator is onder 

voorbehoud van ondertekening van een 

koopovereenkomst onder de curator conveniërende 

voorwaarden en onder voorbehoud van 

toestemming van de rechter-commissaris.

Bovengenoemde voorwaarden zijn niet 

noodzakelijkerwijs uitputtend. Aanvullende 

voorwaarden staan vermeld zijn opgenomen in de 

schriftelijke koopovereenkomst. Bij afwijking tussen 

de onderhavige voorwaarden en de voorwaarden in 

de koopovereenkomst, prevaleren de nadere 

voorwaarden in de koopovereenkomst.
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