
 

Inschrijfformulier verkoop 8 kavels in Europakwartier Oost  
sluiting maandag 27 september om 17:00  

 
versie 14 september 2021 

 
 

Inschrijfformulier loting kavels  
EKO 4050 – EKO 4057 in Europakwartier Oost  

 

Let op: op donderdag 2 september 2021 zijn de kaveldocumenten op de kavelkaart gewijzigd. Controleer daarom goed of je de 
laatste versies (hebt) gebruikt bij het maken van (onderstaande) keuze(s).  

 
De gemeente en notaris gebruiken de onderstaande (persoons)gegevens voor de loting. Bij geconstateerde 

onregelmatigheden of onduidelijkheden, beslist de notaris over de geldigheid van de inschrijving. 

Gegadigde (graag invullen in blokletters): 
De heer/mevrouw achternaam en voorna(a)m(en)………………………………………………… 
Geboortedatum:……………………………………………………………………………………………………. 
E-mailadres:………………………………………….……………………………………………………………… 
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Medegegadigde(n) (indien van toepassing)*: 
De heer/mevrouw achternaam en voorna(a)m(en)………………………………………………… 
Geboortedatum:……………………………………………………………………………………………………. 
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………. 
 

* Let op: Met ’medegegadigde(n)’ wordt bedoeld: een partner en/of naasten. Houdt u er rekening mee dat de hypothecaire 

lening wellicht alleen verstrekt wordt aan de personen die vermeld staan op de reserveringsovereenkomst. De 

reserveringsovereenkomst en de vervolgovereenkomst - te weten de koopovereenkomst - wordt slechts aangegaan met de 

hierboven vermelde staande gegadigde en (eventuele) medegegadigde(n). 

 

U kunt hieronder zoveel keuzes opgeven als u wenst. Het is aan te bevelen alleen kavelnummers te noteren van kavels 

die binnen uw wensen en mogelijkheden vallen. 

 

   

 

 

o Hierbij geef ik toestemming bovenstaande gegevens aan notariskantoor Trip Notarissen te 

verstrekken om de benodigde werkzaamheden voor de loting van 8 kavels in Europakwartier Oost te 
verrichten.  
(indien deze bullet niet aangevinkt is, kan de notaris uw inschrijving niet verwerken en kunt u niet meedoen 
aan de loting) 

 

 
U betaalt een inschrijfvergoeding. Dit doet u door €1000,- over te maken naar de derdenrekening  

NL20 INGB 0670 6135 25 ten name van Trip Notarissen, onder vermelding van 79639 loting, voorletter(s) en 

achternaam van de inschrijver(s).  

 

Het compleet ingevulde en ondertekende inschrijfformulier mailt u samen met het betaalbewijs en/of de printscreen 

van de betaalde inschrijfvergoeding uiterlijk maandag 27 september 2021 vóór 17:00 naar notariskantoor Trip 

Notarissen: loting@tripnotarissenalmere.nl 

 

 

 

 

1ste keus 2e keus 3e keus 4e keus 5e keus 6e keus 7e keus 8ste keus 

        

mailto:loting@tripnotarissenalmere.nl


 

Inschrijfformulier verkoop 8 kavels in Europakwartier Oost  
sluiting maandag 27 september om 17:00  

 
versie 14 september 2021 

 
 

Ik verklaar/wij verklaren kennis te hebben genomen van en gaan akkoord met lotingsprocedure zoals verwoord in 
de “Algemene toelichting op de inschrijf-, loting- en toewijzingsprocedure die gelden voor de gemeentelijke 
zelfbouwkavels voor individuele zelfbouw (de bouw van een woning door 1 huishouden).” 
 

Plaats          : …………………………………………… Datum : …………………………………………… 

 

Handtekening(en)  :  ……………………………………………    : …………………………………………… 

 

De gemeente Almere hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. Zoals al 

aangegeven verwerkt de gemeente uw persoonsgegevens alleen om de loting uit te voeren en indien u wordt ingeloot voor de 

verdere verwerking van uw aanvraag. Op de website van de gemeente Almere kunt u lezen hoe de gemeente met uw 

persoonsgegevens omgaat. Voor informatie gaat u naar https://www.almere.nl/privacystatement 

 

https://www.almere.nl/privacystatement

