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INSCHRIJFFORMULIER PARTICULIERE BOUWKAVELS  
HEIDEBLAUWTJE 15 T/M 27 EN HEIDEBLAUWTJE 18 T/M 30  

IN PLAN LINDEWIJK T.B.V. LOTING DONDERDAG 6 JULI 2017 
 

Ondergetekende(n): 

Naam:    de heer of mevrouw*……………………………………………………. ……. 

Voornamen voluit:  ………………………………………………………………………………….. 

Adres:    ………………………………………………………………………………….. 

Postcode en Woonplaats:……………………………………………………………………………..... 

Geboorteplaats/datum: …………………………………………………………………………………. 

Telefoon:    …………………………………………………………………………………. 

E-mail:    …………………………………………………………………………………. 

*) Doorhalen wat niet van toepassing is en de tenaamstelling moet overeenkomen met degene(n) op 
wiens naam, bij aankoop, de grond moet worden gesteld. 

 

 (indien van toepassing) ten deze mede handelende namens zijn/ haar partner: 

Naam:    de heer of mevrouw*……………………………………………………. ….. 

Voornamen voluit:  …………………………………………………………………………………. 

Adres:    …………………………………………………………………………………. 

Postcode en Woonplaats:………………………………………………………………………………. 

Geboorteplaats/datum: …………………………………………………………………………………. 

Telefoon:               …………………………………………………………………………………. 

E-mail:    …………………………………………………………………………………. 

*) Doorhalen wat niet van toepassing is en de tenaamstelling moet overeenkomen met degene(n) op 
wiens naam, bij aankoop, de grond moet worden gesteld. 

 

Verkla(a)r(t)en: 
a. Akkoord te zijn met de vigerende “Procedure verkoop bouwkavels in de gemeente 

Weststellingwerf 2011”; 
b. Akkoord te zijn met de te betalen reserveringsvergoeding op het ogenblik dat dit van toepassing 

is, e.e.a. zoals omschreven in de procedure zoals genoemd onder a.  
c. de informatieset te hebben ontvangen in ieder geval bestaande uit een situatietekening en de 

koopprijs van elke bouwkavel; 
d. bekend te zijn met het voor de bouwkavels geldende ruimtelijk juridisch kader: 
e. verklaart te willen worden aangemerkt als belangstellende in de zin van de procedure zoals 
 genoemd onder a.; 
e. een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart van zichzelf en voor zover van 

toepassing van zijn/ haar partner bij te sluiten. 

 

datum……………… te ………………………. handtekening(en)…………………………………………. 

 

 
Dit volledige ingevulde en ondertekende formulier, inclusief kopie van geldig paspoort, rijbewijs, 
of identiteitskaart, sturen naar: Gemeente Weststellingwerf, projectsecretariaat Lindewijk, 
Postbus 60,  8470 AB Wolvega of ingescand per e-mail naar info@weststellingwerf.nl. Uw 
formulier dient uiterlijk op vrijdag 30 juni 2017 om 12.00 uur door ons te zijn ontvangen. Het 
registratiesysteem (Decos) van de gemeente is bepalend voor de datum van ontvangst. 


