
 

Persoonlijke gegevens aanvrager 

 

Voorletter(s)   ……………………………………………………………………………………………………………  m /  v 

 

Achternaam  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geboorteplaats  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres   …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoon  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail    …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Persoonlijke gegevens mede-aanvrager (indien van toepassing) 

 

Voorletter(s)   ……………………………………………………………………………………………………………  m /  v 

 

Achternaam  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geboorteplaats  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres   …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoon  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail    …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Welke kavel(s) heeft uw voorkeur?  (dit vragen wij ter informatie, hieraan worden geen rechten ontleend) 

       110          123 

       111          124 

       115  

 

Voorbehoud van financiering 

Wenst u bij de aankoop van de kavel een voorbehoud van financiering op te nemen in de 

koopovereenkomst? Ja* / Nee* 

 
 

*doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

 

Inschrijfformulier 

optieverloting kavels 

110, 111, 115, 123 en 124 



Met dit formulier geeft u aan dat u meedoet aan de lotingsprocedure voor een optie op kavel 110, 

111, 115, 123 of 124 op Landgoed de Woldberg.  

Wij verzoeken u dit formulier uiterlijk donderdag 1 april voor 17:00 uur ingevuld en ondertekend te 

mailen naar: Y.deRuiter@elannotarissen.nl.  

 

Voor de loting is het noodzakelijk dat u (of een gemachtigde) tijdens de loting bereikbaar bent. De 

loting vindt plaats op maandag 5 april 2021. Over het tijdstip en andere details wordt u nog nader 

per e-mail geïnformeerd. 

 

Meer informatie betreffende de lotingsprocedure staat beschreven in het document 

‘Lotingsprocedure kavels Landgoed de Woldberg’ 

 

Voorwaarden 

- Per huishouden wordt niet meer dan 1 ingevuld inschrijfformulier gehonoreerd. Dubbele 

inschrijvingen worden niet meegenomen in de loting. 

- Als u ingeloot wordt, kunt u een beschikbare kavel naar keuze reserveren en wordt de optie aan u 

toegewezen. U bent dan een optievergoeding verschuldigd van € 750,- inclusief btw. Genoemde 

optievergoeding zal op de notariële aankoopnota worden opgenomen en in mindering worden 

gebracht op de koopsom. 

- Als de kavel van uw voorkeur niet meer beschikbaar is, mag u aangeven achter welke kavel u als 

reserve-optant geplaatst wilt worden (maximaal op 1 kavel). 

-De kavelprijs van € 115,- per m2 inclusief btw v.o.n. is een vaste prijs. 

-Inschrijfformulieren die na sluiting van de inschrijftermijn binnen komen, worden op de algemene 

reservelijst geplaatst. 

-Het lotingsformulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden.  

-Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.   

-In verband met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) maken wij u erop attent dat 

uw gegevens uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de op dit moment bij het project 

betrokken partijen.  

 

Plaats en datum ……………………………………………………………….. 

 

 

Handtekening(en) 

 

 

 

 

…………………………….    …………………………….  

 

Verkoop en informatie: 

 

 

Tel.  0513 704535 

E-mail info@landgoeddewoldberg.nl  

mailto:Y.deRuiter@elannotarissen.nl
mailto:info@landgoeddewoldberg.nl

