(Nummer in te vullen
door notaris)

INSCHRIJFFORMULIER
Ten behoeve van het project Theda Mansholt te Haren.

Ondergetekende(n) :
Naam: ..................................................................................................................
Voornamen:...........................................................................................................
Geboorteplaats:......................................................................................................
Geboortedatum:.....................................................................................................
Adres : .................................................................................................................
Woonplaats : ............................. ...........................................................................
Postcode:...............................................................................................................
Telefoon (mobiel):………............................................................................................
Naam: ..................................................................................................................
Voornamen:...........................................................................................................
Geboorteplaats:......................................................................................................
Geboortedatum:.....................................................................................................
Adres : .................................................................................................................
Woonplaats : ............................. ...........................................................................
Postcode:...............................................................................................................
Telefoon (mobiel):………............................................................................................
Burgerlijke staat : gehuwd/ ongehuwd/ geregistreerd partner*
Huwelijksgoederenrecht : gemeenschap van goederen/ huwelijksvoorwaarden/ n.v.t.*
Samenwonend : ja/ nee *
Datum: .............................................................................
Plaats: .............................................................................
Handtekening(en):

.............................................................................

Optie 1:

Kavel 1 - 2 – 3* (*doorhalen wat niet van toepassing is)

Optie 2:

Kavel 1 - 2 – 3* (*doorhalen wat niet van toepassing is)

Optie 3:

Kavel 1 - 2 – 3* (*doorhalen wat niet van toepassing is)

VOORWAARDEN
A. De inschrijfperiode is van 2 augustus tot en met 9 september 2022 (16.00 uur);
B. Het inschrijfformulier kunt u inleveren per mail: info@notarisnielsen.nl onder
vermelding van inschrijfformulier project Theda Mansholt of langsbrengen in een
gesloten envelop bij Notaris Nielsen aan het Zuiderpark 22, 9724 AH te Groningen
C. Op het inschrijfformulier kunt u een top drie aangeven;
D. Geef de kavels in volgorde van voorkeur aan, waarvan nr. 1 uw meeste voorkeur
heeft;
E. Lever het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier uiterlijk voor 9 september
16.00 uur in bij Notaris Nielsen;
F. Om u goed te kunnen inschrijven dient u een volledig en duidelijk ingevuld en
ondertekend inschrijfformulier, inclusief een kopie van een geldig legitimatiebewijs
in te leveren;
G. Per (toekomstig) huishouden nemen wij één inschrijving aan;
H. Inschrijvingen, reserveringen en optieovereenkomsten zijn persoonsgebonden en
niet overdraagbaar;
I. Indien de inschrijving op wat voor manier dan ook onvolledig of ongeldig is dan
behoudt de Gemeente Groningen zich het recht voor om de desbetreffende
inschrijvingen ongeldig te verklaren en/ of inschrijver(s) van de loting uit te sluiten.
J. De loting van de kavels vindt in een gesloten bijeenkomst met de Gemeente
Groningen en de notaris plaats op 12 september 2022.
K. Er wordt geloot op inschrijfformulier. Ieder inschrijfformulier krijgt een nummer.
Deze nummers worden één voor één getrokken;
L. Alle volledige en geldige inschrijfformulieren worden geloot door de notaris;
M. De notaris start bij de eerst getrokken inschrijfformulier, deze inschrijver krijgt zijn
eerste voorkeurskavel aangeboden. Indien de eerste voorkeurskavel niet meer
beschikbaar is, dan gaat de notaris door naar voorkeurskavel 2. Wanneer
voorkeurskavel 2 niet beschikbaar is, dan gaat de notaris door naar voorkeurskavel
3. Indien ook uw 3de voorkeurskavel niet meer beschikbaar is dan komt u op de
reservelijst voor de kavels;
N. Indien u bent ingeloot voor een kavel, dan is de kavel automatisch op uw naam
gereserveerd en u wordt telefonisch op de hoogte gebracht;
O. Wanneer er geen kavel meer beschikbaar is, dan komt u op de reservelijst voor de
kavels. Wanneer er een kavel weer beschikbaar komt en u bent de eerstvolgende op
de reservelijst, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht en hebt u de
mogelijkheid om een reservering te nemen op de kavel. U wordt na de loting op de
hoogte gebracht wat uw plek op de reservelijst is;
P. Mochten er na de loting weer kavels beschikbaar komen, dan zal de eerst volgende
van de reservelijst worden benaderd. Als de gehele reservelijst geheel is benaderd
en er nadien nog kavels beschikbaar zijn, zullen deze worden vrijgegeven op onze
website;
Q. Per (toekomstig) huishouden kan slechts één zelfbouwkavel aan de Theda
Mansholtlocatie gereserveerd worden;

