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Gegevens aanvrager: 

1. Aanhef  _____________________________________________________________    

naam  ______________________________________________________________  

voornamen  _________________________________________________________  

geboortedatum  ______________________________________________________  

adres  ______________________________________________________________  

postcode en woonplaats  _______________________________________________  

telefoon thuis / mobiel    ___________________________  

e-mail  _____________________________________________________________  

burgerlijke staat: O gehuwd O ongehuwd O samenwonend 

 

Gegevens Partner (indien van toepassing): 

2. aanhef _____________________________________________________________  

naam  ______________________________________________________________  

voornamen  _________________________________________________________  

geboortedatum  ______________________________________________________  

adres  ______________________________________________________________  

postcode en woonplaats  _______________________________________________  

telefoon thuis / mobiel   ____________________________  

e-mail  _____________________________________________________________  

burgerlijke staat: O gehuwd O ongehuwd O samenwonend 

 

hierna (samen) te noemen: “inschrijver” 

 

Verklaring 

1. Heeft uw of uw partner de afgelopen vijf jaren van de gemeente Bergen (L) een 

bouwkavel gekocht: 

O Nee 

O Ja, datum transport notariële akte: ______________________________________  

2. U gaat de te bouwen woning 5 jaar na oplevering van de woning zelf (met eventuele 

gezinsleden) bewonen:  

O Nee 

O Ja 

3. U schrijft zich in als bouwkoppel voor een twee-onder-één-kap woning of rijwoning: 

O Nee 

O Ja, hecht alle bij elkaar horende formulieren bij elkaar en dien deze gelijktijdig in. 
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in aanmerking nemende dat: 

• inschrijver een perceel bouwgrond in eigendom wenst te verkrijgen in het 

project: Droogstal; 

• de gemeente Bergen (L) inschrijving voor de bouwkavels in de tweede 

uitgiftefase heeft opengesteld waarbij toewijzing zo nodig zal geschieden door 

loting; 

• de bouwkavels zijn aangegeven op de verkavelingstekening; 

• de bouwkavels in bouwrijpe staat verkocht en geleverd worden, waardoor de 

koopsom van de grond belast wordt met 21% b.t.w.. 
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verklaart in aanmerking te willen komen voor de volgende te koop aangeboden kavel: 

 

BOUWKAVELS DROOGTAL 

 
Huisnummer Type woning Oppervlakte 

(ca.) 
Koopsom* Voorkeur 

□  6 vrijstaand 421 m2 €   73.675,00    

□ 4 vrijstaand 587 m2 € 102.725,00    

□ 2 vrijstaand 538 m2 €   94.150,00    

□ 19 vrijstaand 787 m2 € 137.725,00    

□ 21 vrijstaand 696 m2 € 121.800,00    

□ 23 vrijstaand 589 m2 € 103.075,00    

□ 25 rijwoning 312 m2 €   49.920,00    

□ 27 rijwoning  205 m2 €   32.800,00    

□ 29 rijwoning  368 m2 €   58.880,00    

□ 31 twee-onder-één-kap 341 m2 €   56.265,00    

□ 33 twee-onder-één-kap 337 m2 €   55.605,00    

□ 35 twee-onder-één-kap 333 m2 €   54.945,00    

□ 37 twee-onder-één-kap 358 m2 €   59.070,00    

     

 

* Koopsom exclusief 21% omzetbelasting en exclusief kosten koper (notaris- en 

kadasterkosten) 
 

Dit formulier dient uiterlijk op 21 oktober 2021 te zijn ontvangen door de gemeente 

Bergen (L). 

 

Onvolledige invulling kan uitsluiting tot gevolg hebben. 

Ondergetekende verklaart vorenstaande naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

 

 

Getekend op  , te  _____________________    

 

 

 

 

 

 

(handtekening inschrijver 1) (handtekening inschrijver 2) 


