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Formulier

Aanvraag bouwkavel

Datum:

Gegevens koper(s)

Burgerservicenummer

Voornamen

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Straatnaam

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Gegevens bouwkavel

Goed om te weten
Voordat u verder gaat is het belangrijk dat u de 'Procedure met betrekking tot de verloting van 
individuele bouwkavels voor particulieren' heeft gelezen en begrepen. 

Deze kunt u vinden op de pagina 
www.opsterland.nl/verkoopprocedure

Heeft u de 'Procedure met betrekking tot de 
verloting van individuele bouwkavels voor 
particulieren' heeft gelezen en begrepen?

Wilt u deelnemen aan de 'Procedure met 
betrekking tot de verloting van individuele 
bouwkavels voor particulieren'

☐ Ja, ik wil deelnemen
☐ Nee, ik wil niet deelnemen

☐ Ja, ik heb de procedure gelezen en begrepen
☐ Nee, ik heb de procedure niet begrepen en

heb hier hulp bij nodig
☐ Anders, namelijk:
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Koper 1 Koper 2*

* indien van toepassing

m/v m/v
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Eerste voorkeur - Nummer Bouwkavel

Tweede voorkeur - Nummer Bouwkavel

Derde voorkeur - Nummer Bouwkavel

Persoonlijk inleveren formulier
Dit formulier kan tussen 8.30-17.00 uur persoonlijk worden ingeleverd binnen de gestelde 
periode bij:

Van Dijk Notariaat (voormalig Rispens Notarissen) 
Hegedyk 15 in Gorredijk 

telefoonnummer 0513 46 32 15
e-mail info@vandijknotariaat.nl

Bij meerdere gegadigden wordt er door de notaris een loting verricht, gelijk na het verstrijken 
van de deadline. Hiermee heeft iedereen gelijke kansen. De procedure staat op de website.

Ondertekening

Voor deze aanvraag maken wij gebruik van uw persoonsgegevens zoals deze zijn opgenomen in de 
Basisregistratie Personen (BRP).
Door akkoord te gaan met deze aanvraag verklaart u:

•dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
•niets te hebben verzwegen;
•in te stemmen met de verwerking van de verstrekte gegevens.
•LET OP: de kavel komt op naam van de koper(s).

Koper 2 - Gaat u akkoord met bovenstaande?

Naam: Datum:

☐ Ja, ik ga akkoord

Handtekening koper 1:
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Formulier

Aanvraag bouwkavel

Koper 1 - Gaat u akkoord met bovenstaande? ☐ Ja, ik ga akkoord

Naam: Datum:

Handtekening koper 2:




