INSCHRIJFFORMULIER VRIJE KAVELS DE DRAAI 2021
Hierbij schrijft/schrijven ondergetekende(n) zich in voor de uitgifte van kavels gelegen in De Draai
(in blokletters invullen en tevens gegevens invullen van eventuele partner).
Naam + initialen:…………………………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats:………………………………………………………………………………………
Telefoon:………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………………….
Mobiel:……………………………………………………………………………………………………………

Naam + initialen partner ……………………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats:………………………………………………………………………………………
Telefoon:………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………………….
Mobiel:……………………………………………………………………………………………………………

Op de kaveltekening zijn alle kavels voorzien van een kavelnummer.
In de onderstaande vakjes met de kavelnummers geeft u uw voorkeur aan door de vakjes te nummeren
met de voorkeuren. Het is mogelijk om op meerdere kavels in te schrijven.
Voorbeeld: als uw eerste voorkeur uitgaat naar kavel G96 plaatst u een 1 in vakje G96 (NB: Geen
‘kruisjes’ plaatsen).

Kavels bouwveld Libellestraat
G96

G97

G98

G99

G102

G103

G104

De inschrijving voor de vrije kavels voor bouwveld Libellestraat vindt plaats vanaf
1 mei tot en met 21 mei 2021. Indien loting noodzakelijk is zal deze plaatsvinden op 26 mei 2021 bij de
notaris. Uiterlijk op 28 mei 2021 zal de uitslag van de loting aan de inschrijvers bekend worden gemaakt.
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Voorwaarden van inschrijving
De inschrijver gaat akkoord met de volgende voorwaarden van inschrijving:
• De inschrijver gaat akkoord met de in de verkoopbrochure vrije kavels ‘De Draai’ aangegeven
inschrijvings- en verkoopprocedure;
• Bij meerdere inschrijvingen voor een kavel zal de volgorde van toewijzing door loting bij de notaris
worden bepaald;
• U kunt voor niet meer dan 1 kavel ingeloot worden.
• Nádat u bent ingeloot dient u voorafgaand aan de ondertekening van de optieovereenkomst een
bedrag ad. € 1.500,- aan inschrijfgeld te voldoen. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op bank
rekeningnummer IBAN: NL94 BNGH 0285 0035 77 ten name van de gemeente Heerhugowaard,
onder vermelding van ‘inschrijving vrije kavels ‘De Draai’.
Voor vragen over de vrije kavels kunt u contact opnemen met het verkoopteam De Draai,
via telefoonnummer: 14072.
Ik ga akkoord met de voorwaarden voor inschrijving voor de vrije kavels ‘De Draai’.
Datum:
Handtekening:

Handtekening partner:

Dit inschrijfformulier kunt u mailen naar: post@heerhugowaard.nl t.a.v. Verkoopteam De Draai of
opsturen naar de Gemeente Heerhugowaard, t.a.v. Verkoopteam De Draai, Postbus 390, 1700 AJ
Heerhugowaard.

