Inschrijfformulier bouwkavel plan ‘Bosserhofsveld’ te Maasbracht

Ondergetekende(n):
1.

Naam

:

Voornamen

:

Geboortedatum en –plaats:
Adres

:

Postcode en woonplaats :

2.

Burgerlijke staat

:

Telefoon thuis

:

Telefoon werk

:

Email

:

Naam

:

Voornamen

:

gehuwd/
ongehuwd/
duurzaam samenwonend

geregistreerd partner /

mobiel:

Geboortedatum en –plaats:
Adres

:

Postcode en woonplaats :
Burgerlijke staat

:

Telefoon thuis

:

Telefoon werk

:

Email

:

gehuwd/
ongehuwd/
duurzaam samenwonend

geregistreerd partner /

mobiel:

Hierna (samen) te noemen: “ondergetekende”
In aanmerking nemende:
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dat ondergetekende een perceel grond in eigendom wenst te krijgen binnen het plan Bosserhofsveld te
Maasbracht, dat thans eigendom is van de gemeente Maasgouw;
dat de kavel verkocht wordt ten behoeve van de bouw van een vrijstaande vrije sectorwoning;
dat de kavel wordt verkocht voor een vaste prijs van € 200/m2, excl. omzetbelasting en waarbij
toewijzing zonodig zal geschieden door loting;
dat ondergetekende een exemplaar heeft ontvangen van de concept verkoopovereenkomst,
verkavelingstekening evenals de procedure “Procedure verkoop bouwkavels plan Bosserhofsveld mei
2015”, daarvan heeft kennis genomen en met de voorwaarden uit het concept verkoopovereenkomst
en de procedure volledig instemt;
dat de inschrijfperiode loopt van 8 juni 2015 tot en met 28 juni 2015.
dat het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier aangetekend moet worden verzonden of
ter hand gesteld aan de gemeente Maasgouw, ter attentie van het college van burgemeester en
wethouders, postbus 7000, 6050 AA te Maasbracht.
dat per samenwoning of voornemen tot samenwoning slechts één inschrijving kan worden gedaan.
dat per belangstellende slechts één formulier mag worden ingestuurd.
dat bij het inschrijfformulier legitimatiebewijzen bijgevoegd moeten worden.
Informatie over het plan is te verkrijgen via: www.woneninmaasgouw.nl/bosserhofsveld en/of bij de
contactpersoon mevr. Chantal Konings op telefoonnummer 0475-852500 of via e-mail:
c.konings@gemeentemaasgouw.nl.

Verklaart in aanmerking te willen komen voor één van de volgende te koop aangeboden kavel conform
bijgevoegd verkavelingsplan
kavelnr. 1
kavelnr. 2
kavelnr. 3
kavelnr. 4
kavelnr. 5
kavelnr. 6
kavelnr. 7

Getekend op

kavelnr. 8
kavelnr. 9
kavelnr. 10
kavelnr. 11
kavelnr. 12
kavelnr. 13
kavelnr. 14

kavelnr. 15
kavelnr. 16
kavelnr. 17
kavelnr. 18
kavelnr. 19
kavelnr. 21
kavelnr. 21

2015,

te

(handtekening persoon 1)

(handtekening persoon 2)

Ik ben geïnformeerd over deze kaveluitgifte door:
de publicatie op de website (via internet)
in de (regionale) bladen
anders, nl.
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