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Bijlage D. Inschrijfformulier  
 

‘Verkoop bij inschrijving perceel landbouwgrond te Dalerveen’,  
Kadastraal Dalen, L, 699 (gedeeltelijk), groot circa 05.70 ha 

 
Ondergetekende(n): 
Naam en voornamen : …………………………………………………………………… 
Geboortedatum, geboorteplaats : …………………………………………………………………… 
Adres, postcode en woonplaats : …………………………………………………………………… 
Identificatienr. (rijbewijs/paspoort/ID) : …………………………………………………………………… 
Gehuwd/geregistreerd partnerschap/ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap/in algehele  
gemeenschap van goederen/op huwelijkse voorwaarden met: 
Naam en voornamen : …………………………………………………………………… 
Geboortedatum, geboorteplaats : …………………………………………………………………… 
Telefoonnummer : …………………………………………………………………… 
Identificatienr. (rijbewijs/paspoort/ID) : …………………………………………………………………… 
   
Bij rechtspersonen   
Naam vennootschap : …………………………………………………………………… 
Gevestigd te : …………………………………………………………………… 
Vertegenwoordigd door : …………………………………………………………………… 
Inschrijfnummer KvK : …………………………………………………………………… 

 
Verklaart: 
a) Een exemplaar van de inschrijfvoorwaarden en bijbehorende bijlagen te hebben ontvangen; 
b) Bekend te zijn met en zich te verbinden tot nakoming van bedoelde inschrijfvoorwaarden en de 

daaruit voortvloeiende verbintenissen; 
c) Bij gunning, omwille van het aantonen van zijn financiële gegoedheid, bereid te zijn binnen vijf  

werkdagen na gunning, op de derdenrekening van de notaris, als voorschot op de koopsom, een 
waarborgsom te storten ter grootte van 10% van de koopsom; 

d) Een bankgarantie bij dit inschrijfformulier te hebben gevoegd, conform de 
Inschrijfvoorwaarden, waaruit blijkt dat hij op de geplande datum van aktepassering in staat is de 
koopsom plus bijkomende kosten volledig te voldoen; 

e) Een kopie van zijn legitimatiebewijs bij dit inschrijfformulier te hebben gevoegd conform de  
i. inschrijfvoorwaarden; 

f) Op het in bijlage C omschreven registergoed, te weten het perceel landbouwgrond, gelegen aan 
de doorgaande wegen Dwarsdijk / De Hullen te Dalerveen, met als kadastrale aanduiding Dalen, 
sectie L, nummer 699 (gedeeltelijk), groot circa 05.70 ha, waarvan de exacte oppervlakte vóór 
aktepassering door het Kadaster zal worden ingemeten, te verkrijgen in vrij te aanvaarden staat, 
hierbij een bod te doen ten bedrage van; bedrag in cijfers: € ……………..…., kosten koper. Zegge: 
………………………………………………….……… .  

 
Plaats, …………………………  Datum, …………………………  Handtekening, ………………………… 
 
 
• Biedingen lager dan € 60.000,00 per ha, k.k., vormen geen basis voor overleg of behandeling.  
• Uw reactie zal uiterst discreet, integer en vertrouwelijk behandeld worden.  


