Inschrijfformulier bouwkavel Eeuwlandseweg-Noord
1. Uw gegevens
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Naam bedrijf:
2. Voor welke kavel wilt u zich inschrijven?
1. Eerste keuze





Kavel 1
Kavel 2
Kavel 3
kavel 4

2. Indien gewenst, tweede keuze





Kavel 1
Kavel 2
Kavel 3
kavel 4

3. Indien gewenst, derde keuze





Kavel 1
Kavel 2
Kavel 3
kavel 4

4. Indien gewenst, vierde keuze





Kavel 1
Kavel 2
Kavel 3
kavel 4

3. Ik ga akkoord met
 de spelregels
 de (model)optieovereenkomst
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4. Wilt u nog iets kwijt?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Ondertekening
Datum:
Handtekening:

Spelregels
1. De gehanteerde vraagprijzen voor kavels, zoals vermeld op de kavelpaspoorten, zijn
vastgestelde prijzen en daarom niet onderhandelbaar.
2. U schrijft zich door middel van dit formulier in voor de kavel(s) van uw voorkeur. Bij
meerdere gegadigden voor een kavel zal loting plaatsvinden.
3. U bent voor een optie een optiebedrag van €350,- verschuldigd. U ontvangt hiervoor een
factuur van de gemeente. Na ontvangst van het optiebedrag zal de gemeente een
optieovereenkomst opstellen.
4. Er ontstaan pas rechten en plichten zodra het optiebedrag door u is betaald en de
optieovereenkomst door u en de gemeente is ondertekend.
5. Bij aankoop van de kavel wordt het optiebedrag in mindering gebracht op de vraagprijs. In
alle andere gevallen bestaat geen recht op teruggave.
6. De overeenstemming tot aankoop van een kavel komt pas tot stand als het college van B&W
besluit in te stemmen met de verkoop.
Door het digitaal en/of fysiek indienen van dit formulier stemt u expliciet in met de bovenstaande
spelregels en de (model) optieovereenkomst.
Stuur dit inschrijfformulier vóór 12 december 2022 naar: gemeente@heerde.nl of:
Gemeente Heerde
Verkoopteam
Postbus 175
8180 AD Heerde
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het verkoopteam:
 Telefoon: 0578-69 94 94
 E-mail: gemeente@heerde.nl
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