
 

 

 

 
 
 
BIEDINGSFORMULIER KAVELS STATIONSWEG 
 

Naam: ………………………………………………………………………………………………… 

Voornamen:…………………………………………………………………………………………… 

Geboren op: …………………………………………………………………………………………… 

Geboren te: …………………………………………………………………………………………… 

Adres, pc, plaats: ……………………………………………………………………………………… 

Samenwonend / ongehuwd / gehuwd: …………………………………………………………… 

Tel.: …………………………………………………………………………………………………….. 

Email: ……………………………………………………………………………………………………. 

Burgerlijke staat: ……………………………………………………………………………………… 

Partner: 

Naam: …………………………………………………………………………………………………. 

Voornamen: …………………………………………………………………………………………… 

Geboren op: …………………………………………………………………………………………… 

Geboren te: …………………………………………………………………………………………… 

Adres, pc, plaats: …………………………………………………………………………………… 

Tel.: …………………………………………………………………………………………………….. 

Email: ……………………………………………………………………………………………………. 

Het project bestaat uit twee kavels: kavel 1 met een oppervlakte van 785 m2 en kavel 2 met een 
oppervlakte van 681 m2 
 
Middels dit inschrijfformulier kunt u zich vrijblijvend inschrijven op beide kavels, waarbij wij bij de 
toewijzing allereerst kijken naar uw eerste voorkeur.  
 
o Ja, mijn eerste voorkeur gaat uit naar kavel 1 met een oppervlakte van 785 m2. Ik doe een bod 
op deze kavel van 
 
€ …………………………………………........... vrij op naam, 
zegge ………………………………………………………………………………………………………. euro 
 
o Ja, mijn eerste voorkeur gaat uit naar kavel 2 met een oppervlakte van circa 681 m2. Ik doe een 
bod op deze kavel van 
 
€ …………………………………………........... vrij op naam, 
zegge ………………………………………………………………………………………………………. euro 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onder de volgende voorwaarden: 
- Wel / geen* voorbehoud van financiering voor een periode van 6 weken 
 
- Wel / geen* voorbehoud van financiering voor een periode van ..... weken 
 
- Anders, nl. ……………………………………………………………………………………. 
 
Eigendomsoverdracht per: …………………………………………………………………….. 
 
Voorwaarden: 
- De overeenkomst wordt gesloten op basis van de modelkoopovereenkomst voor een bouwterrein 
(2017) waarin onder 
andere de volgende voorwaarde / clausule zal worden opgenomen: 
- 6 weken na ondertekening of aflopen van de ontbindende voorwaarden dient een bankgarantie of 
een waarborgsom van 10% van de koopsom te worden voldaan bij de notaris. 
 
- Het bestemmingsplan is op 23 april 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Vanaf 5 mei 2021 is 
de beroepstermijn voor een periode van 6 weken ingegaan. Er zijn geen zienswijzen ingediend op 
het ontwerp bestemmingsplan, waardoor het niet aannemelijk is dat er een beroepsprocedure 
ingediend wordt. Verkoper behoudt zich het recht voor om deze koopovereenkomst te ontbinden 
indien blijkt dat er beroep ingediend is bij de Raad van State en het bestemmingsplan gewijzigd 
moet worden, danwel vernietigd wordt door de Raad van State. 
In dat geval is verkoper op geen enkele wijze kosten verschuldigd aan de koper en wordt deze 
koopovereenkomst kosteloos ontbonden. 
 
Verkoper behoudt zich het recht voor aan wie gegund zal worden. Het wordt op prijs gesteld als  
inschrijver een toelichting geeft op zijn inschrijving middels een korte schriftelijke introductie van 
zichzelf. 
 
Opmerkingen: 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Voor akkoord: 
datum en plaats:…………………………………………………. 
 
Na ondertekening kan dit formulier uiterlijk vrijdag 28 mei 2021 tot 12.00 uur gemaild worden naar 
info@kavelteam.nl 
 
 
Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. 

mailto:info@kavelteam.nl

