INSCHRIJFFORMULIER
VRIJE KAVELS BROEKGRAAF
VOORLOPIG LAATSTE VRIJE KAVELS

REGISTRATIE- EN TOEWIJZINGSPROCEDURE

In Broekgraaf komen opnieuw vrije kavels in de verkoop.
Op een kavel bouwt u onder geheel eigen regie uw eigen
woondroom.

Op het inschrijfformulier kunnen potentiële kopers hun eerste,
tweede en derde voorkeur voor een kavel aangeven. Een
toewijzingsprocedure volgt. Na de inschrijfperiode (vanaf 1
april 12.00 uur) geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.
Je betaalt na toewijzing een optiebedrag van €150, waarvoor
je van de Gemeente Vijfheerenlanden een factuur ontvangt.
Indien jouw optie vervalt, wordt dit bedrag niet geretourneerd.
Binnen 4 weken na de loting en toewijzing van de kavels
dient een schetsontwerp te worden voorgelegd aan het
Kwaliteitsteam Broekgraaf.
Bij de verdere uitwerking van een bouwplan stelt de
gemeente Vijfheerenlanden de inschakeling van een in het
Architectenregister ingeschreven architect verplicht. De
architect wordt gevraagd in het kwaliteitsteam zijn ontwerp
persoonlijk toe te lichten. De opdrachtgever is hierbij uiteraard
van harte welkom.

EEN KAVEL GRAAG!
Om in aanmerking te komen voor een kavel kunt u zich
met ingang van 15 maart 09:00 uur inschrijven met dit
inschrijfformulier. Wij verzoeken u om onderstaande gegevens
volledig en duidelijk in te vullen. U kunt het inschrijfformulier
inleveren bij een van de hieronder vermelde makelaars:
Van Ekeren Kuiper Woning- en Bedrijfsmakelaars
Voorwaartsveld 5a, 4142 DA Leerdam
Mutters makelaardij Oranjeplein 2, 4141 AR Leerdam
Inschrijven kan tot en met 1 april 2019 12:00 uur. U dient het
ingevulde formulier persoonlijk af te geven en wij vragen u
hiervoor een afspraak te maken met een van de makelaars.

INFORMATIE
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met:
•	Van Ekeren Kuiper Woning- en Bedrijfsmakelaars,
tel. (0345) 632 100;
• Mutters makelaardij, tel. (0345) 616 101;
•	Gemeente Vijfheerenlanden, contactpersoon
de heer M.J. van Gent, tel: 088 - 599 7560 of
e-mail m.van.gent@vijfeerenlanden.nl

PERSOONLIJKE GEGEVENS
AANVRAGER
NAAM

MEDE-AANVRAGER
M/V

NAAM

VOORNAMEN

VOORNAMEN

STRAAT + HUISNR

STRAAT + HUISNR

POSTCODE

POSTCODE

WOONPLAATS

WOONPLAATS

GEBOORTEDATUM

GEBOORTEDATUM

GEBOORTEPLAATS

GEBOORTEPLAATS

TELEFOON PRIVÉ

TELEFOON PRIVÉ

TELEFOON WERK

TELEFOON WERK

MOBIEL

MOBIEL

E-MAIL

E-MAIL

BURG. STAAT

BURG. STAAT

M/V

Ik schrijf me in voor de volgende kavels, met als volgorde van voorkeur:
1e voorkeur KAVELNUMMER

2e voorkeur KAVELNUMMER

3e voorkeur KAVELNUMMER

Handtekening aanvrager

Handtekening medeaanvrager

Datum:

Plaats:

