
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, wij willen graag bouwkavel 9 op het RV terrein kopen!  

 

Voornaam  ……………………………………… Achternaam ………………………………………………….… 

Adres  …………………………………………… Postcode/plaats ………………………………………………. 

Mobiel 06-………………………………………. Email ……………………………………………………………. 

Burgerlijke stand ………………………………. 

 

Wij hebben interesse en bieden:  

De ’vanaf’ koopsom is € 312.500,-, mijn bieding is € ………......………………….v.o.n.  

 

Wij zijn zeer serieus, want:                   

•  Voorbehoud verkoop eigen woning?                : Ja/Nee*  

•  Voorbehoud financiering?                     : Ja/Nee*  

•  Wilt u in gesprek met Otten&Flim over de verkoop van uw woning? : Ja/Nee* 

•  Heeft u recent een hypotheekgesprek gehad?           : Ja/Nee* 

•  Wilt u in gesprek met een hypotheekadviseur van Otten&Flim?   : Ja/Nee* 

•  Akkoord met afname/betaling van de kavel per uiterlijk?           : 31-12-2021 / 01-03-2022* 

*) doorhalen wat niet van toepassing is.  

 

Dit formulier dient uiterlijk maandag 11 oktober 2021 voor 12.00 uur persoonlijk te worden ingeleverd 

in een gesloten envelop bij Otten&Flim makelaardij, Stationsdwarsweg 9 te Rijssen.  

 

Uiterlijk één week later zullen wij de optie toewijzen, te beginnen bij de meest geschikte kandidaat op basis 

van de hoogte van de koopsom en/of aankoopvoorwaarden. De makelaars van Otten&Flim bellen u als een 

optie aan u wordt toegekend. Na toewijzing krijgt u een kosteloze optieperiode van maximaal 4 weken waar-

binnen u tot een definitieve koopbeslissing dient over te gaan.  

 

Handtekening, waarmee u ook instemt met de voorwaarden (zie achterzijde formulier),  

 

 

 

………………………………........…………………………datum: ................ 2021. 

 

 

Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u Otten&Flim bellen op tel. 0548-544333 of per email gewoon@otten-flim.nl   
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Voorwaarden inschrijving  

 

• Aanmelding geschiedt geheel vrijblijvend en zonder verplichting tot koop. 

• Het is van belang dat het inschrijfformulier volledig is ingevuld en ondertekend. Alleen volledig inge-

vulde en ondertekende formulieren zullen in behandeling worden genomen.  

• Bij een bieding onder het bedrag uit de prijslijst vervalt uw inschrijving. 

• Indien er meerdere kandidaten zijn zal door middels toewijzing de volgorde van deze kandidaten 

worden vastgesteld.  

• Als er naar het oordeel van Ter Steege sprake is van voor haar gunstigere voorwaarden of koopsom 

is dit van invloed op de (volgorde van) toewijzing. Bijvoorbeeld dat gegadigden zonder voorbehoud 

verkoop eigen woning voorrang hebben op gegadigden met een voorbehoud verkoop eigen woning, 

etc.   

• Echtparen/stellen die samen een woning willen kopen tellen als één inschrijving, daarom is één aan-

melding/naam voldoende.  

• De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, hetgeen inhoudt dat uitsluitend de op 

dit formulier vermelde aanvrager op het opgegeven woonadres voor het kavel in aanmerking kan 

komen. 

• Aan uw aanmelding kunnen geen rechten worden ontleend. Uiteraard zullen wij zeer discreet om-

gaan met de door u verstrekte informatie. Uw gegevens worden uitsluitend voor dit project gebruikt.  

 

--------------------- 


