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Laatste fase veiling MC Slotervaart aangebroken
Met het sluiten van de veilingen van de inventaris van de dagbehandeling en een groot
deel van de verpleegafdelingen is de laatste fase van de veiling aangebroken. De
opbrengst was € 73.140, --. Curator Marlous de Groot ziet dat de ingeschatte waarde van
de inventaris overeenkomt met de werkelijke biedingen. “Het gebouw is nu voor het
grootste deel leeg en is klaar voor de verkoop.”
De inventaris van de dagbehandeling is nu volledig van de hand gedaan. De
verpleegafdelingen zijn nu voor het grootste deel verkocht. Een deel van de inventaris
wordt op dit moment nog aangeboden in de lopende veiling met kantoorinventaris. Deze
veiling staat nog tot en met vrijdag 17 mei open en is te vinden via
https://www.troostwijkauctions.com/uk/hospital-equipment/01-28797/
“Nu rest alleen nog het facilitaire deel van het ziekenhuis dat onder de hamer gaat.
Volgens planning is het gebouw dan medio juni leeg. Vanzelfsprekend blijven de huurders
in het pand dan nog wel gewoon actief”, aldus curator De Groot.
Kantoorinventaris
De veiling met inventaris van de kantoren van MC Slotervaart bestaat uit een grote
variatie aan kantoormeubilair. Maar er zijn ook nog ziekenhuisbedden, behandelstoelen
en medische apparatuur online verkrijgbaar.
Positief effect op opbrengst
Curator Marlous de Groot: “In deze laatste fase van de veiling raakt het gebouw steeds
leger. Met de verkoop van de medische apparatuur en overige ziekenhuisinventaris via
de online veiling hebben wij kunnen zorgen voor een zo hoog mogelijke opbrengst voor
de crediteuren. De prijs is tot stand gekomen in een open markt waarbij is gebleken dat
op veel kavels door verschillende partijen is geboden wat een positief effect heeft gehad
op de opbrengst.”
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Voor meer informatie omtrent MC Slotervaart kunt u contact opnemen met Marcel Paapst
(woordvoerder curatoren), via paapst@paapstvandam.nl of 06 22795569.
Voor informatie over de veiling is Teun van Leeuwen de contactpersoon van Troostwijk Veilingen,
te bereiken via t.vanleeuwen@troostwijkauctions.com of 06 13878676.

