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INSCHRIJFBILJET 
voor de 

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN  
Judith van Marlelaan 31 in Dedemsvaart 

 
Ondergetekende(n), 
naam  :    naam  : 
voornamen :    voornamen : 
geboren te :    geboren te : 
op  :    op  : 
adres  :    adres   : 
postcode :    postcode : 
woonplaats :    woonplaats : 
burgerlijke staat: ongeh/geh               burgerlijke staat: ongeh/geh 
telefoon :    telefoon  : 
e-mailadres :    emailadres : 
 
(indien van toepassing) 
als bevoegd bestuurder(s) van de rechtspersoon 
naam  : 
zetel/adres  : 
 
doet/doen hierbij een bod op de Judith van Marlelaan 31 te Dedemsvaart 

van € …………………………………………………………………………………. kosten koper, 

zegge: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
kosten koper (voluit schrijven). 

Onder de volgende ontbindende voorwaarden: 
• Wel/geen* verkrijging van financiering koopsom/bedrag € ………………… 
• Wel/geen* nationale hypotheek garantie 
• Wel/geen* bouwkundige keuring 
• Anders, namelijk ………………………………………………………………………………….. 

Eigendomsoverdracht per: ………………………………………………………………………………. 
* doorhalen wat niet van toepassing is.  
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• Het inschrijfbiljet moet INGEVULD EN ONDERTEKEND in GESLOTEN ENVELOP, met 
vermelding “Judith van Marlelaan 31” met een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs (paspoort/identiteitsbewijs/rijbewijs) uiterlijk 20 maart 2020 om 
12:00 uur worden ingeleverd op het notariskantoor. 

• De overeenkomst wordt gesloten op basis van gebruikelijke voorwaarden genoemd 
in de koopovereenkomst die aan ondergetekende zal worden overhandigd. Bij het 
uitbrengen van een bieding verklaart ondergetekende bekend en akkoord te zijn met 
de inhoud van deze koopovereenkomst en de bijlagen (kadastraal bericht en 
kadastrale kaart) en verplicht de ondergetekende zich tot het tekenen van de 
koopovereenkomst. 

• Voorbehouden en ontbindende voorwaarden dienen voor het sluiten van de 
overeenkomst kenbaar gemaakt te worden.   

• Biedingen worden niet openbaar gemaakt.  
• Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wel of niet te gunnen. 
• Iedereen die inschrijft krijgt binnen een werkweek na sluiting van de inschrijftermijn 

bericht of de woning aan hem en/of haar is gegund.  
 
 
Getekend te …………………………………………… 

Op …………………………………………………………. 

 
 
 
 
(handtekening)      (handtekening) 


