inschrijfformulier
kaveluitgifte Beukemaplein
Hoogeveen
De ondergetekende(n),
NAAM INSCHRIJVER .................................................................. (namen voluit)
NAAM PARTNER ........................................................................ (namen voluit)
OVERWEGENDE DAT INSCHRIJVER:
a. kennis heeft genomen van het voornemen van de gemeente Hoogeveen om
kavels in het project Beukemaplein uit te geven;
b. bekend is met de informatie over het project die tijdens de bijeenkomst van 22
juni 2017 is verstrekt en is in te zien op de website www.hoogeveen.nl en
derhalve bekend is met de randvoorwaarden van het project en de
inschrijfvoorwaarden en lotingsvoorwaarden.

VERKLAART:
I. Zich in te willen schrijven voor de koop van een kavel in het project Het
Beukemaplein Hoogeveen met de volgende kavelbreedte *):

II. Aard van de inschrijving *):


individuele inschrijving (één huishouden)


inschrijving als groep, aantal inschrijvers: . . . . . . . (aantal
huishoudens)
*) Aankruisen wat van toepassing is. Slechts één keuze mogelijk.

Persoonlijke gegevens individuele inschrijver (of in geval van een groep
de hoofdinschrijver):
Inschrijver
Familienaam

:

Voorletters

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Tel. overdag

:

Tel. mobiel

:

e-mail

:

Echtgenoot / partner

Geboortedatum :
BurgerServicenummer :
Burgerlijke staat (doorhalen wat niet van toepassing is):
gehuwd / geregistreerd partnerschap / ongehuwd

Inschrijving geschiedt geheel vrijblijvend en geeft op geen enkele wijze recht op
voorrang. Zowel de ingeschrevenen als de verkoper verplichten zich niet tot koop
en verkoop. Uiteraard zullen uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.
ONDERTEKENING
Plaats: ......................................... Datum:

.................................................

Naam inschrijver .....................................

.............................. handtekening

Naam partner ..........................................

.............................. handtekening

Uw inschrijving dient uiterlijk op 20 december 2013 om 17.00 uur in het bezit te
zijn van de gemeente Hoogeveen, afdeling Vastgoed, postbus 20.000, 7900 PA
Hoogeveen.
Niet in te vullen door inschrijver:
Volgnummer loting: .......................

Gekozen traveenummers: ........................

GEGEVENS MEDE-INSCHRIJVER (BIJ INSCHRIJVING ALS GROEP)
(alle huishoudens die deel uitmaken van de groep dienen dit formulier in
te vullen. Desgewenst kunt u kopieën maken van dit formulier)
Naam groep (= naam inschrijver): ..........................................................
(hier invullen: de naam van de inschrijver die op het eerste blad is ingevuld)
Persoonlijke gegevens mede-inschrijver:
Inschrijver
Familienaam

:

Voornaam

:

Voorletters

:

Echtgenoot / partner

Geboortedatum :
Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Tel. overdag

:

Tel. mobiel

:

e-mail

:

Burgerlijke staat (doorhalen wat niet van toepassing is):
gehuwd / geregistreerd partnerschap / ongehuwd

Inschrijving geschiedt geheel vrijblijvend en geeft op geen enkele wijze recht op
voorrang. Zowel de ingeschrevenen als de verkoper verplichten zich niet tot koop
en verkoop. Uiteraard zullen uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.
ONDERTEKENING
Plaats: ...............................................

Datum: .............................................

Naam mede-inschrijver ............................

.............................. handtekening

Naam partner ..........................................

.............................. handtekening

