Inschrijvingsformulier Gemeente Smallingerland
Inschrijvingsformulier kavel Nijewei 87 Boornbergum.
Ondergetekende(n):
1. naam: ________________________________________________________
voornamen: ___________________________________________________
geboortedatum en -plaats: _________________________________________
adres: ________________________________________________________
postcode en woonplaats: _________________________________________
burgerlijke staat: 0 gehuwd / 0 ongehuwd / 0 geregistreerd partner/
0 duurzaam samenwonend
telefoon thuis: ____________________ mobiel: _______________________
telefoon werk: __________________________
email*: _________________________________

2. naam: ________________________________________________________
voornamen: ___________________________________________________
geboortedatum en -plaats: _________________________________________
adres: ________________________________________________________
postcode en woonplaats: _________________________________________
burgerlijke staat: 0 gehuwd / 0 ongehuwd / 0 geregistreerd partner/
0 duurzaam samenwonend

telefoon thuis: ____________________ mobiel: _______________________
telefoon werk: __________________________
email*: _________________________________
* is verplicht ten behoeve van ontvangstbevestiging

hierna (samen) te noemen: de ondergetekende;
verklaren door het inleveren van dit formulier mee te dingen naar de kavel Nijewei 81
Boornbergum en verklaart kennis te hebben genomen van de:
- verkooptekening
- concept-koopovereenkomst
- algemene voorwaarden voor verkoop van bouwterreinen
- richtlijnen
Het is ondergetekende bekend dat deze inschrijving strikt persoonlijk is en dat per
(toekomstige) huishouding slechts één inschrijving mogelijk is. Als blijkt dat meerdere
personen die één huishouding voeren of gaan voeren een inschrijvingsformulier hebben
ingediend, zullen de betreffende personen worden uitgesloten van de verdere procedure.
Als er al een koopovereenkomst is getekend, houden wij ons bij deze het recht voor dat
contract te ontbinden voordat de grond is geleverd.
Ondergetekende wenst de kavel aan Nijewei 87 af te nemen en is bereid een
koopovereenkomst in tweevoud te tekenen.
De koopovereenkomst komt pas tot stand na ondertekening van beide partijen.
Dit formulier dient u uiterlijk vrijdag 15 juli 2022 vóór 12.00 uur in het bezit te zijn van:
Gemeente Smallingerland, Team Ondernemen en Ontwikkelen. Via het e-mailadres:
d.de.haan@smallingerland.nl
Mocht u op woensdag 13 juli 2022 nog niet in het bezit zijn van een ontvangstbevestiging,
wilt u dan contact opnemen met Dineke de Haan, telefoon 0512-581234
De gemeente accepteert alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulieren. De gemeente neemt inschrijvingsformulieren niet in behandeling als deze niet
op tijd zijn ingediend of niet volledig zijn ingevuld of ondertekend.
De procedure wordt in de bijlage beschreven.
Getekend op ______________________________ te____________________________

(handtekening inschrijver 1)

(handtekening inschrijver 2)

Bijlage: procedure verloting en toewijzing
1. De gemeente inventariseert na de uiterste inschrijvingsdatum hoeveel gegadigden er
voor de kavel zijn. Mochten er meerdere gegadigden zijn dan vindt er een verloting
plaats. De nummers van de deelnemende gegadigden worden per kavel in een doos
gedaan, de doos wordt dichtgedaan waarna de notaris de nummers
achtereenvolgens in willekeurige volgorde blind uit de doos heb haalt en ze
doorlopend nummert vanaf 1 tot en met het aantal deelnemers van de kavel. Degene
met nummer 1 krijgt de kavel voorlopig toegewezen. Indien dit niet leid tot een
definitieve gunning omdat de eerste gegadigde zich in een later stadium terugtrekt,
omdat gegadigde binnen 6 weken de financiering niet rond krijgt, krijgt nummer 2 de
kavel toegewezen, enzovoorts
2. De verloting wordt gedaan door notariskantoor Breuker, Vellinga en Wiersma. De
verloting vindt, zonder aanwezigheid van de gegadigden plaats, in het kantoor van de
notaris.

