
                                           

               

 

INSCHRIJFFORMULIER      

Betreft: 14 appartementen plan “Jan van Gent” te Marken. 

 Inschrijver (m/v) Partner (m/v) 

Naam ………………………………….  .............................................................  

Voornamen (voluit) …………………………………. …………………………………………… 

Adres ………………………………….  .............................................................  

Postcode+woonplaats ………………………………….  .............................................................  

Geboortedatum  ………………………………….  .............................................................  

Geboorteplaats                     ………………………………  .............................................................  

Beroep ………………………………….  .............................................................  

Telefoon privé ………………………………….        ………………………………………….. 

Telefoon werk ………………………………….  .............................................................  

E-mail adres ………………………………… ……………………………………………. 

Burgerlijke staat ………………………………….. 

Vakantie van……………………………… tot   ………………………………………….. 

 

Bent u op dit moment woonachtig in de gemeente Waterland?                                          Ja/Nee*       

Zo nee; bent u minimaal tien jaar woonachtig geweest in de gemeente Waterland?        Ja/Nee 

Zo ja; wat was uw voormalige adres in de gemeente Waterland? ............................................................   

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

 

Handtekening inschrijver    …………………………..        ………………………………………. 

 

Hieronder kunt u de bouwnummers invullen van de woningen waarvoor u belangstelling heeft. 

1
e
 keus nr.  ...........  6

e
 keus nr.  ................  11

e
 keus nr.  ............  

2
e
 keus nr.  ...........  7

e
 keus nr.  ................  12

e
 keus nr.  ............  

3
e
 keus nr.  ...........  8

e
 keus nr.  ................  13

e
 keus nr.  ............  

4
e
 keus nr.  ...........  9

e
 keus nr.  ................  14

e
 keus nr.  ............  

5
e
 keus nr.  ...........  10

e
 keus nr.  ..............   

 
 
 
- Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met de lotingvoorwaarden, zie hiervoor de 

achterzijde van dit formulier. 
- De toewijzing geschiedt door loting. Dit voorkeurformulier dient volledig ingevuld uiterlijk 1 juli 2009 om 

12.00 uur in het bezit zijn van Nemass De Boer Makelaars, Edammerweg 14 
1131 DN te Volendam. 
 

 

 
 
*doorhalen wat niet van toepassing is 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lotingvoorwaarden  
 

 

Toewijzing van bouwnummers geschiedt door loting volgens onderstaande regels: 

 

- Kandidaten kunnen via een inschrijfformulier hun voorkeur aan bouwnummers opgeven. 

- Het is van belang dat er zoveel mogelijk voorkeuren worden opgegeven, maar uiteraard wel alleen 

bouwnummers waar men ook daadwerkelijk zou willen wonen. De bouwnummers die niet ingevuld staan, 

komen ook niet in aanmerking. 

- Wij gaan ervan uit dat er oprechte interesse is voor alle bouwnummers die staan ingevuld op het 

inschrijfformulier, ongeacht of het nu de 1
ste

 of bijv. 10
de

 keus is. 

- De loting zal geschieden in week 28 door Hofstee van Erp notarissen. 

- Alle kandidaten zullen na de loting schriftelijk geïnformeerd worden door de makelaar. 

 

  
De loting: 

 

- De kandidaten worden verdeeld in twee groepen; de eerste groep bestaat uit ingezetenen en oud 

ingezetenen van de gemeente Waterland die minimaal 10 jaar woonachtig zijn geweest in de gemeente. 

De tweede groep bestaat uit de overige kandidaten. De eerste groep krijgt voorrang bij de loting.  

- De eerste lotingkandidaat krijgt uiteraard zijn 1
ste

 voorkeur. 

- De 2
de

 lotingkandidaat krijgt of zijn 1
ste

 voorkeur, of als dat hetzelfde bouwnummer is als de eerste 

kandidaat zijn 2
de

 voorkeur enzovoorts, of wordt genoteerd als reservekandidaat nummer 1. 

- Zo worden alle kandidaten verdeeld in ofwel de toewijzing van een bouwnummer, ofwel een plaats op de 

reservelijst. 

- Alle kandidaten zullen na de loting schriftelijk geïnformeerd worden door de makelaar. 

 
Afbericht: 

 

Mocht een lotingkandidaat afzien van zijn reeds toegewezen bouwnummer, dan vervalt zijn lotingnummer. Indien 

hij nog in aanmerking wil komen voor een ander bouwnummer, komt hij onderaan de reservelijst te staan. 

Indien een gegadigde niet binnen twee weken na ontvangst van de uitnodiging voor een gesprek bij de makelaar 

is geweest, vervalt zijn lotingnummer. 
 


