
VERKOOPSVOORWAARDEN 
 

1. Algemene voorwaarden 
 

- Door aan de verkoop deel te nemen verklaart elke deelnemer dat hij zonder voorbehoud alle 
principes van de procedure aanvaardt.  

 
- Het bod tot aankoop is eenzijdig en doet geen enkele verplichting ontstaan voor de verkoper.  
 
- Het bod tot aankoop moet verplicht in euro uitgedrukt worden.  
 
- Het bod tot aankoop moet onvoorwaardelijk zijn. Er wordt dus geen rekening gehouden met 

voorwaardelijke biedingen zoals bijvoorbeeld een opschortende voorwaarde om financiële 
redenen. 
 

- Het bod tot aankoop moet ingediend zijn uiterlijk op 8 mei 2017 om 12 uur. 
 
Het bod tot aankoop moet minstens 3.000.000 euro (drie miljoen euro) bedragen. Alleen de 
biedingen die gelijk zijn aan of hoger dan een bedrag van 3.000.000 euro (drie miljoen euro) 
worden aanvaard. 

 
- De verkoop verloopt in één enkele ronde. Dit wil zeggen dat de kandidaten onmiddellijk hun beste 

bod moeten indienen. 
 

- Er wordt een officiële opening van de biedingen georganiseerd in en door de ambassade van 
België in Kinshasa door een comité dat de biedingen zal openen en een openingsverslag zal 
maken. 
 

- Na de toewijzing van het goed aan de hoogste bieder beschikt deze over een termijn van 
maximum 1 maand om het aankoopbedrag in euro op de volgende rekening te storten : 

 
Titularis :FOD BUITENLANDSE ZAKEN CECD PROD D/VERKOOP VAN ONROEREND GOED 
Bank : Bank van de Post 
IBAN : BE69679200380778 
BIC : PCHQBEBB 

 
- Zodra het bedrag op de rekening staat, wordt er een onderhandse akte getekend tussen de koper 

en een vertegenwoordiger van de ambassade in Kinshasa. 
 

- Als de koper in gebreke blijft, d.w.z. als het aankoopbedrag niet binnen de gestelde termijn op 
de rekening van de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel staat, wordt de tweede hoogste bieder 
als koper beschouwd en zal hij uitgenodigd worden om binnen een termijn van 1 maand het 
aankoopbedrag in euro te storten op de volgende rekening : 

 
Titularis :FOD BUITENLANDSE ZAKEN CECD PROD D/ VERKOOP VAN ONROEREND GOED 
Bank : Bank van de Post 
IBAN : BE69679200380778 
BIC : PCHQBEBB 

 



- Eens de onderhandse akte getekend is, moet de koper de nodige stappen ondernemen bij de 
lokale overheidsdiensten van Brazzaville om tot de authentificatie van de akte over te gaan en 
alle gebruikelijke formaliteiten te vervullen met inbegrip van de betaling van de kosten die 
daaraan verbonden zijn. 
 
 

2. Indieningsprocedure van het bod tot aankoop  
 

De biedingen moeten onder gesloten enveloppe en tegen ontvangstbewijs overhandigd worden op 
de ambassade van België in Kinshasa ter attentie van de heer Stéphane MUND op uiterlijk 8 mei 
2017 om 12 uur.  
 
 

Contact 
 

Ambassade van België in Kinshasa 
 
Belgique Building du Cinquantenaire 
Place du 27 Octobre 
Kinshasa – Gombe 
BP 899 – Kinshasa 
 
- Mevrouw Caroline MOUCHART : 

Tel. : 00243 819700323 

caroline.mouchart@diplobel.fed.be  

 
- De heer Stéphane MUND : 

Tel. : 00243 853003001 

stephane.mund@diplobel.fed.be   

 

Belgische staat 
 
FOD Financiën 
Administratie van de Patrmoniumdiensten 
North Galaxy,  
Koning Albert II-laan, 33, bus 56  
1030 Brussel 
 
- Mevrouw Dominique POIRÉ-JUNGERS : 

Tel. : 0032 470 76 33 58 
dominique.jungers@minfin.fed.be  

 

mailto:dominique.jungers@minfin.fed.be

