INSCHRIJVING KAVEL VRIJSTAANDE WONING PROJECT ’T ZAND 2e FASE
Inschrijver
Mede-inschrijver/Partner
Naam
Voornamen
Straat + huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboorteplaats en –datum
Telefoon privé
Telefoon werk/mobiel
E-mail
Burgerlijke staat
BSN nummer
Inschrijven:
Mail deze inschrijving met een kopie van uw identiteitsbewijs naar notaris Geleijns te Roosendaal,
info@uwnotaris.eu of stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en een kopie van uw
identiteitsbewijs per post naar Notaris Geleijns, Molenstraat 7, 4701 JK Roosendaal. U kunt het
inschrijfformulier met kopie I.D. ook afgeven ten kantore van notaris Geleijns.
Van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging. Heeft u geen bevestiging ontvangen, dan wordt uw
inschrijving geacht niet (tijdig) te zijn ontvangen en loot u niet mee. U mag slechts éénmaal inschrijven
voor een kavel in ’t Zand. Dient u meerdere inschrijvingen in dan loot u niet mee.
Nadere inlichtingen kunt u vragen bij makelaarskantoren:
- Bob van Dijk Makelaardij: telefoon 0165-55 47 90, email: info@bobvandijkmakelaardij.nl
- Ludo van der Eijken Makelaardij, telefoon 0165-55 65 80, email: info@ludovandereijken.nl
Sluiting inschrijfperiode:
De inschrijfperiode sluit op 1 oktober 2019 om 17:00 uur. Indien het inschrijfformulier met een kopie
van het identiteitsbewijs dan niet door de notaris (compleet) ontvangen is, kunt u helaas niet meeloten.
Loting:
Op 15 oktober 2019 zal de voor een ieder toegankelijke openbare loting namens de gemeente worden
verricht door notaris Geleijns. Over de uitslag van de loting wordt geen telefonische informatie verstrekt
en/of gecorrespondeerd.
Degenen die zijn ingeloot en een volgnummer toegekend hebben gekregen, worden daarvan schriftelijk
en/of via e-mail in kennis worden gesteld.
Op basis van de volgorde op de lotingslijst zullen zij, die zijn ingeloot, zo spoedig mogelijk worden
benaderd om een kavelkeuze te maken.
De gegevens van de gegadigden worden behandeld conform de AVG. Door ondertekening van dit
formulier verleent de inschrijver toestemming deze gegevens te delen met betrokken partijen.

(Plaats)……………………………………………………………………… (Datum)……………………………………………………….
Handtekening(en) gegadigde(n),

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….

