Inschrijfformulier voor 3e fase Bijzonder Wonen te Veenendaal

Inschrijver 1
Achternaam

: De heer / mevrouw

Voornamen (voluit)

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Geboortedatum en -plaats :
Telefoon thuis

:

Telefoon mobiel

:

E-mail

:

Burgerlijke staat

:

Huwelijkse staat

:

ongehuwd /
samenwonend met /
gehuwd met /
voornemens te huwen met /
geregistreerd partnerschap met
in gemeenschap van goederen /

Inschrijver 2
Achternaam

: De heer / mevrouw

Voornamen (voluit)

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Geboortedatum en -plaats :

1

Telefoon thuis

:

Telefoon mobiel

:

E-mail

:

op huwelijkse voorwaarden

Per persoon, per echtpaar of per samenlevingsverband kan maximaal 1 inschrijfformulier worden
ingeleverd.
U kunt in onderstaande tabel uw voorkeurskavel(s) bekend maken:
Keuze
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kavelnummer

Keuze
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kavelnummer

Ondergetekenden verklaren bekend te zijn met de inschrijfprocedure, prijslijst, kavelkaart en het
beeldkwaliteitsplan.

Getekend te

Getekend te

op

op

……………………………………..………..

………………………………………………….

Inschrijver 1

Inschrijver 2

Let op:
De deadline voor inschrijving is maandag 16 maart 2020 voor 9.00 uur.

2

Inschrijfprocedure

3

•

Op zaterdag 7 maart start de verkoop van de 3e fase van Bijzonder Wonen te Veenendaal. Dit
betreft kavels met kavelnummer 301 tot en met 319;

•

U mag maximaal één inschrijfformulier per persoon, per echtpaar of per
samenlevingsverband inleveren;

•

De inschrijver(s) op het inschrijfformulier zal/zullen ook als koper(s) in de koopovereenkomst
worden vermeld;

•

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en ondertekend uiterlijk maandag 16
maart 2020 voor 9.00 uur retour. U kunt het formulier mailen naar jasja@typisch22.nl of
afgeven bij Olenz Notarissen, Vendelier 2 te Veenendaal;

•

Indien u het inschrijfformulier inlevert bij de notaris dient u dit persoonlijk te doen bij de
balie. U ontvangt dan een bevestigingsbewijs van inschrijving;

•

De loting (niet openbaar) zal worden uitgevoerd door notariskantoor Olenz notarissen te
Veenendaal;

•

Als blijkt dat er meerdere belangstellenden zijn, vindt de toewijzingsvolgorde plaats aan de
hand van de door de notaris getrokken volgorde van de loten.

•

De kandidaat/kandidaten, waarvan wij de persoonlijke voorkeur kunnen honoreren met een
toewijzing, worden uiterlijk op dinsdag 17 maart 2020 benaderd om een afspraak te plannen
voor een optiegesprek;

•

Alle overige kandidaten worden per email op de hoogte gebracht en per lotnummer op de
reservelijst geplaatst;

•

Indien u nadere toelichting over de inschrijfprocedure wenst, kunt u contact opnemen de
kavelcoach Jasja Scholtens via e-mail jasja@typisch22.nl of telefoonnummer 06-25085124.

