2018.001574.01/O/Mo
INSCHRIJVINGSFORMULIER
voor de verkoop bij inschrijving van:
een perceel bouwterrein gelegen aan de Ten Haveweg te Mariënheem, kadastraal bekend
gemeente Raalte, sectie P, nummer 1518, groot zeventien are en vijftig centiare (17 a 50 ca).
Deze inschrijving geschiedt onder de bedingen zoals opgenomen in de bij bedoelde verkoop bij
inschrijving behorende verkoopvoorwaarden.
GEGEVENS INSCHRIJVER(S):
Ondergetekende(n):
Naam

:

voornamen (voluit)

:

adres

:

postcode en woonplaats

:

geboortedatum en –plaats

:

burgerlijke staat

: gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner **

telefoonnummer

:

e-mailadres

:

legitimatiebewijsnummer(*) :

Naam

:

voornamen (voluit)

:

adres

:

postcode en woonplaats

:

geboortedatum en –plaats

:

burgerlijke staat

: gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner **

telefoonnummer

:

e-mailadres

:

legitimatiebewijsnummer(*) :
*) svp kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) bijsluiten
**) svp doorhalen hetgeen niet van toepassing is
invullen indien van toepassing) als bevoegd bestuurder(s) van de rechtspersoon:
Naam

:

Zetel/adres

:

Dossiernummer KvK

:

(kopie van een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bijsluiten,
niet ouder dan 3 maanden)
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verklaart/verklaren:

I. onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud in te schrijven voor een som van
€
inclusief 21% omzetbelasting,
zegge:
inclusief 21% omzetbelasting;
II. een exemplaar van voormelde verkoopvoorwaarden te hebben ontvangen en met deze
voorwaarden volledig bekend te zijn en ermee akkoord te gaan;
III. te hebben ingeschreven als gemachtigde van (alleen invullen indien men niet voor zichzelf
heeft ingeschreven):
GEGEVENS OPDRACHTGEVER:

naam

:

voornamen (voluit)

:

adres

:

postcode en woonplaats

:

geboortedatum en plaats

:

burgerlijke staat

: gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner **

telefoonnummer

:

e-mailadres

:

legitimatiebewijsnummer (*) :
*) svp kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) bijsluiten
**) svp doorhalen hetgeen niet van toepassing is

INFORMATIE OVER FINANCIËLE GEGOEDHEID:
Iedere inschrijver is verplicht uiterlijk bij gelegenheid van de inlevering van dit
inschrijvingsformulier schriftelijke bewijzen omtrent de financiële gegoedheid van hem en zijn
eventuele opdrachtgever aan de notaris over te leggen.
De schriftelijke bewijzen dienen te zijn afgegeven door een bankinstelling of andere financiële
instelling en dienen een door die instelling afgegeven onvoorwaardelijke garantie in te houden,
dat koopprijs en kosten zullen worden voldaan.
AANSPRAKELIJKHEID INSCHRIJVER(S)
Indien namens een opdrachtgever wordt ingeschreven, verklaart de inschrijver er mee bekend te
zijn, dat hij met degene, voor wie hij verklaart te hebben ingeschreven, hoofdelijk aansprakelijk is
voor alle verplichtingen, die uit de inschrijving en de eventuele gunning voortvloeien.
Aldus getekend op

2019.

Handtekening(en) inschrijver(s):
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Indien u namens een opdrachtgever inschrijft:

Handtekening opdrachtgever:

die verklaart de inschrijver bij deze te machtigen om namens hem in te schrijven.

NB. Dit ingevulde en getekende formulier dient in een gesloten envelop met daarop vermeld
"inschrijving bouwterrein Mariënheem" te worden ingeleverd:
- op het kantoor van Notariaat Salland te Raalte aan de Munstersestraat 8 (8102 CB),
uiterlijk op vrijdag 7 juni 2019 's middags om zeventien uur (17:00 uur); of
- bij voorkeur bij aangetekende brief aan het kantoor van de notaris, welke uiterlijk op
vrijdag 7 juni 2019 op het notariskantoor moet zijn bezorgd; of
- op de zitting zelf op dinsdag 11 juni 2019 uiterlijk om veertien uur (14:00 uur).
Vervolgens zullen op dinsdag 11 juni 2019 uiterlijk om veertien uur (14:00 uur) de
enveloppen door de notaris worden geopend. De eigenaar behoudt zich het recht voor om
zich omtrent de al of niet-gunning te beraden tot uiterlijk woensdag 12 juni 2019 om twaalf
uur (12:00 uur).
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