
 
 
 

                    INSCHRIJFFORMULIER KAVELS WESTERDEL 
                Broek op Langedijk 

               14 oktober 2017 
 

De inschrijver geeft door het invullen en ondertekenen van dit formulier aan deel te willen nemen aan de 
loting voor een kavel op Bijloort, Westerdel te Broek op Langedijk.   
 
Dit betekent dat u bij inschrijving ook bekend bent met de verkoopvoorwaarden zoals opgenomen in de 
koopovereenkomst en deze daarmee ook accepteert. Dit inclusief de regels waaraan de te bouwen woning 
zal moeten voldoen zoals o.a. weergegeven in het (concept-) Uitwerkingsplan Westerdel 2017 en het Gede-
tailleerd Beeldkwaliteitsplan Westerdel 2015. 
 
U kunt zich inschrijven voor de volgende kavels: 
 
 

Kavelnummer  Oppervlakte  Verkoopprijs incl. BTW V.O.N.  
46 630 m² € 289.000,- 
47 630 m² € 279.000,- 
48 630 m² € 279.000,- 
49 630 m² € 279.000,- 
50 630 m² € 279.000,- 
51 630 m² € 279.000,- 
52 630 m² € 279.000,- 
53 630 m² € 279.000,- 
54 630 m² € 279.000,- 
55 630 m² € 279.000,- 
56 630 m² € 279.000,- 
57 630 m² € 279.000,- 
58 630 m² € 279.000,- 
59 686 m² € 289.000,- 

 
 
De hiervoor gemelde koopsommen zijn inclusief 21% BTW en vrij op naam. 
Vrij op naam betekent dat de kosten van de notaris (akte van levering) en kadasterkosten voor rekening van 
de gemeente Langedijk zijn. 
 
Hieronder kunt u aangeven welke kavel uw eerste (of tweede en volgende ) voorkeur heeft: 
 
 

Voorkeur  Kavelnummer  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
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Gegevens inschrijver / ondergetekende 1: 
 
Stuurt u met dit inschrijfformulier een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee s.v.p. 
 

naam + voorletters                                                                                             m / v * 

adres  

postcode/woonplaats  

geboortedatum  

geboorteplaats  

telefoonnummer overdag  

burgerlijke staat *gehuwd / *ongehuwd / *samenwonend / *ge registreerd par t-
nerschap  

naam partner  

e-mailadres  

 
Gegevens partner / ondergetekende 2 (indien van toepas sing): 
 
Stuurt u met dit inschrijfformulier een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee s.v.p. 
 

naam + voorletters                                                                                             m / v * 

adres  

postcode/woonplaats  

geboortedatum  

geboorteplaats  

telefoonnummer overdag  

burgerlijke staat *gehuwd / *ongehuwd / *samenwonend / *geregistreerd part-
nerschap  

naam partner  

e-mailadres  

 
hierna (tezamen) te noemen: "de inschrijver". 
 

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 
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Voorwaarden van inschrijving 
 
Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld in te schrijven. Per echtpaar, geregistreerd partnerschap of sa-
menwonenden kan slechts één (1) inschrijving worden gedaan. Dubbele formulieren worden verwijderd. De 
inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Te laat ingeleverde formulieren worden onderaan 
de reservelijst geplaatst. Niet volledig ondertekende formulieren doen niet mee loting.  
 
Het is toegestaan bij het aangaan van de koopovereenko mst een financieringsvoorbehoud te maken. 
Wel willen we verzoeken vooraf goed te informeren wel ke financiële mogelijkheden u heeft. U kunt 
hiervoor naar uw eigen bank of hypotheekadviseur. 
 
De loting vindt plaats op donderdag 2 november 2017 en wordt verricht door notaris mr. M.J.P. van Reeuwijk 
van B&L Notarissen te Broek op Langedijk. Bij de loting zijn geen inschrijvers aanwezig. In de bijlage "Pro-
cedure loting kavels Westerdel" kunt u nalezen hoe de loting in zijn werk gaat. 
 
Inleveren inschrijfformulier 
 
Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier, alsmede een kopie van een geldig legitimatiebewijs (ook 
van een eventuele partner) dient: 
 
 

uiterlijk maandag 30 oktober 2017 om 15.00 uur te zij n ontvangen door: 
 
 
B&L Notarissen , Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk of Postbus 10, 1720 AA Broek op Langedijk, 
openingstijden (zonder afspraak): op werkdagen van 9:00 tot 17.00 uur; 
 
Na inlevering of inzending ontvangt u binnen 2 werkdagen na ontvangst een ontvangstbevestiging per email 
van de notaris.  
 
 

Datum  

Plaats  

Handtekening ondergetekende 1  

Handtekening ondergetekende 2  
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