Uitnodiging voor verkoop bij inschrijving
Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt en aan deze gegevens kunnen geen rechten
worden ontleend. De aanbieding van dit object dient te worden gezien als een uitnodiging tot het
uitbrengen van een finaal bod.
Verkoop bij inschrijving:
De eigenaar vraagt geïnteresseerde kopers uiterlijk Vrijdag 30 september 2022 voor 12.00 uur
een finaalbod uit te brengen, met daarbij de eventuele bijkomende voorwaarden.
•
•
•
•
•
•

De finale bieding dient in ieder geval te bevatten:
De koopsom in Euro’s en kosten koper.;
De afnamedatum c.q. transportdatum;
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en kopie legitimatiebewijs;
Termijn voor een eventueel voorbehoud om de financiering voor de aankoop te
regelen en de hoogte van het te financieren bedrag;
Een aanpassing van de bestemming wordt niet geaccepteerd als bijkomende
voorwaarden voor verkoop, een eventuele bestemmingswijziging komt volledig voor
risico van de bieder.

PROCEDURE
Inschrijven kan middels bijgevoegd inschrijfbiljet (z.o.z.). Dit inschrijfbiljet dient voor Vrijdag 30
september 2022 voor 12.00 uur ingeleverd te zijn bij Wouters Makelaardij, Hoofdstraat 39,
5481AA te Schijndel. (mag ook per mail naar info@woutersmakelaardij.nl ) met omschrijving (
"Inschrijfbiljet Voortstraat 17, 5482 LE Schijndel ”). Dit vergezeld met een kopie van paspoort
van de inschrijver.
De verkoper maakt dan een keuze uit de voor de verkoper meest gunstige aanbieding, dit hoeft niet
altijd het hoogste bod te zijn. Daarnaast kan de verkoper altijd besluiten om het object niet te
gunnen.
Nadere informatie vindt u op onze website: www.woutersmakelaardij.nl
Bij het object op onze site onder het tapblad brochure vind u de volgende te downloaden
informatie:
•
•
•
•
•

Bouwkundige keuring
Bodeminformatie
Bestemmingsplan
Funderingsrapportage
Inschrijfbiljet

De informatie is met zorg samengesteld aan de hand van beschikbare gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen
garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.
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Inschrijfbiljet

Voor de verkoop bij inschrijving van Vresselseweg 50, 5491 PD Sint-Oedenrode.

De ondergetekende: (naam)______________________________________________________
Wonende te: (adres huisnummer):_________________________________________________
Postcode:_________________Plaats:_______________________________________________
Telefoonnummer:________________ Email:_________________________________________
Schrijft hierbij in voor het object: Vresselseweg 50, 5491 PD Sint-Oedenrode.
Koopsom: €______________kosten koper, zegge:___________________________________
Datum eigendomsoverdracht c.q. transportdatum:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Kruis aan wat van toepassing is. Beantwoord vragen indien en voor zover van toepassing.

Voorbehoud financiering Nee / / Ja

, indien ja, datum ______/______/____________

Indien financieringsvoorbehoud, hoogte van het te financieren bedrag:_________________
Voorbehoud bouwkundige keuring:

Nee

/ Ja

Voorbehoud verkoop eigen woning:

Nee

/ Ja

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij bekend is met de procedure van inschrijving.
Plaats: …………………………………… datum: ………………………
De inschrijver,
…………………………….
(handtekening)
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