Inschrijfformulier Vrije Bouwkavels
Hoe gaat de inschrijving in zijn werk?
U heeft via het inschrijfformulier van Schinkel de Weerd Makelaardij aangegeven
belangstelling te hebben voor een vrije kavel. Naar aanleiding daarvan hebben wij u
informatie toegestuurd van de kavels waar u interesse voor heeft. De volgende stap is het
inleveren van dit inschrijfformulier. Aan de hand van dit formulier zullen wij de vrije kavels
gaan toewijzen. Vanaf 8 december 2020 kunt u het ingevulde inschrijfformulier ondertekend
retour zenden aan mw. L. Kok via LKok@vlissingen.nl onder vermelding van
‘Inschrijfformulier vrije bouwkavels Souburg Noord’.
Tot wanneer kunt u zich inschrijven?
De inschrijfperiode loopt tot en met 16 december 2020 12:00. Na die datum is inschrijven
voor de deze toewijzingsronde niet meer mogelijk.
Persoonlijke gegevens
Onderstaande gegevens dient u in te vullen ten behoeve van uw inschrijving:
o

Familienaam

:

o

Volledige voornamen :

o

Wonende te

:

o

Straat

:

o

Postcode

:

o

Geboortedatum

:

o

Geboorte plaats

:

Handtekening:
Indien van toepassing dient u ook de bovenstaande gegevens van de 2e persoon welke betrokken is
bij de voorgenomen aankoop van de bouwkavel toe te zenden. (indien u samen voornemens bent te
kopen):
o

Familienaam

:

o

Volledige voornamen :

o

Wonende te

:

o

Straat

:

o

Postcode

:

o

Geboortedatum

:

o

Geboorte plaats

:

Handtekening partner:
(indien van toepassing) :

Voorkeur bouwkavel
Inschrijven kan op (maximaal) vijf bouwkavels, waarbij uw eerste keuze uw absolute voorkeur
geniet. Bij uw inschrijving dient u de kavelnummers te noteren in de u gewenste volgorde van
wenselijkheid. Deze kavel nummers vindt u terug op de prijslijst en in de documentatie die de
gemeente Vlissingen u heeft toegezonden. Uw (max. 5) voorkeur(en) kunt u hieronder
aangeven.

1:

Kavelnummer (zie situatietekening)
____________

2:

____________

3:

____________

4:

____________

5:

____________

Identificatie
Vriendelijk verzoeken wij u om bij uw inschrijving een kopie van uw paspoort(en) of IDkaart(en) toe te voegen. Wij willen u attenderen op het veilig verstrekken van uw
persoonsgegevens, conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl. Krijgt u geen
bouwkavel toegewezen en wenst u niet op de reservelijst te komen? Dan worden uw
persoonlijke gegevens vernietigd.
Hoe verloopt het proces?
Naar aanleiding van uw inschrijving wordt er uiterlijk 18 december 2020 bericht
gegeven of er overgegaan dient te worden tot loting voor de vrije kavels.
Indien van toepassing zal 23 december 2020 onder toezicht van de notaris een loting
volgen.
Indien u een kavel heeft toegewezen gekregen, zal begin januari contact met u worden
opgenomen om met u een persoonlijke afspraak te maken om de mogelijkheden op uw
kavel te bespreken en uw vragen te beantwoorden. Daarbij zullen we ook een
optieovereenkomst bespreken die u van ons ontvangt.
Kosten voor het aangaan van de optie bedragen € 1.000. Deze optie heeft een

geldigheid van 4 maanden. In de optieperiode heeft u exclusief recht op de bouwkavel.
Tijdens deze periode werkt u de volgende aspecten uit: uw bouwplan, uw financiering
en uw aanvraag omgevingsvergunning. Indien u besluit over te gaan tot koop, zal er
een koopovereenkomst worden getekend en wordt het optiegeld van € 1.000
verdisconteerd met de koopprijs. Bij de daadwerkelijke overdracht (bij de notaris) zal
de € 1.000 (optiegeld) bij de koopprijs worden verrekend. U heeft tot 1 februari 2021
om 12:00 uur de tijd om de optieovereenkomst ondertekend terug te sturen en het
optiegeld naar ons over te maken. Na dit tijdstip kan de kavel worden toegewezen aan
de volgende uit de loting naar voren gekomen geïnteresseerde (in geval van loting) of
worden vrijgegeven voor nieuwe belangstellenden.
Alvast dank voor uw inschrijving.
Met vriendelijk groet,
Lia Kok
Gemeente Vlissingen

