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Inschrijfformulier t.b.v. openbare inschrijving 3-tal percelen bouwgrond  

aangaande woningbouwproject Wonen aan het AA dal te Heeswijk-Dinther 
__________________________________________________________________________________ 

 

De inschrijving kan uitsluitend worden ingediend via e-mailadres info@kolatwonen.nl met als 

onderwerp ‘Inschrijving percelen bouwgrond Wonen aan het AA dal’. 

Na ontvangst bij KoLat Wonen ontvangt inschrijver uiterlijk voor 21.00 uur op de dag van insturen een 

bevestiging per e-mail. NB: controleer mogelijk je spambox hiervoor. Controle ontvangst mag je ook 

verifiëren door whatsapp bericht te sturen naar 0646012582 o.v.v. je naam, adres en woonplaats. 

 

Dit inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld en door alle ondergenoemde personen 

ondertekend te worden. Indienen kan tot uiterlijk: woensdag 7 december 2022, 12.00 uur. 

 

Ondergetekende(n) 

 

Naam :______________________________________________________________  

Woonadres :_________________________________________________________  

Postcode en Woonplaats :______________________________________________  

Telefoon :___________________________________________________________  

E-mailadres :_________________________________________________________  

 

en (eventuele) partner. 

 

Naam :_____________________________________________________________  

Telefoon :__________________________________________________________  

E-mailadres :________________________________________________________  

 

Inschrijver(s) verklaren te handelen als natuurlijk persoon/personen, niet handelend in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf. 
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Je kan bieden op één bouwkavel of meerdere bouwkavels tegelijk. 

 

De gunning wordt niet enkel gebaseerd op de hoogte van de financiële bieding. De bijhorende 

geboden koopcondities en snelheid notariële levering van de inschrijver(s) zijn medebepalend voor 

uiteindelijke gunning. 

Gunning kan pas feitelijk geschieden nadat de bestemmingsplanwijziging onherroepelijk is 

vastgesteld, thans gepland per vrijdag 9 december 2022. Indien er een beroep/bezwaar bij Raad van 

state wordt ingediend, kan dat leiden tot uitstel van onherroepelijkheid bestemmingsplanwijziging. 

In dat geval zal de koop toch worden vastgelegd, doch notariële levering worden uitgesteld tot 

uiterlijk 14 dagen ná nieuwe datum vaststelling onherroepelijke bestemmingplanwijziging. 

Inschrijver(s) biedt/bieden financieel, onherroepelijk; 

Bouwkavel nummer 11: 

Een koopsom van € _____________ per vierkante meter, exclusief 21% b.t.w. 

Zegge: _______________________________________________per vierkante meter exclusief b.t.w. 

 

Bouwkavel nummer 12: 

Een koopsom van € _____________ per vierkante meter, exclusief 21% b.t.w. 

Zegge: _______________________________________________per vierkante meter exclusief b.t.w. 

 

Bouwkavel nummer 13: 

Een koopsom van € _____________ per vierkante meter, exclusief 21% b.t.w. 

Zegge: _______________________________________________per vierkante meter exclusief b.t.w. 

 

Inschrijver(s) biedt/bieden bovenstaande koopsom (zet een kruis bij je keuze):  

o Zonder enig voorbehoud, dus onvoorwaardelijk 

o Met voorbehoudt van financiering, tenminste tot datum:________________(max. 1 maart 

2023) 

 

Datum notariële levering bouwkavel (zet een kruis bij je keuze):  

o Donderdag 28 december 2022 

o In 2023, zijnde uiterste datum: ________________ 
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De ondergetekende(n) verklaren bekend te zijn en akkoord te gaan met:  

- Inschrijfvoorwaarden verkoop bij openbare inschrijving percelen bouwgrond Wonen aan het AA Dal 

te Heeswijk-Dinther versie V27102022, inclusief zijn aanhorige bijlagen 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend, te _______________________________  

op __________________ (datum) 

 

 

 

____________________________                                       __________________   ______ 

(handtekening)      (handtekening) 

 

 


