
Niet in te vullen door inschrijver:  

Datum ontvangst:  .........................................................  

Tijdstip ontvangst: .........................................................  

Toegewezen inschrijfnummer:  .....................................  

Optie toegewezen kavelnummer: .................................  

 
 

Inschrijfformulier kaveluitgifte Kop West 
kavels A1 t/m A10 en A12 t/m A44, bouwveld A, gemeente Purmerend 
per 29-04-2015 

 

 
De ondergetekende(n), 
 
NAAM 1

e
 INSCHRIJVER:  .......................................................................................................................................  

 
NAAM evt 2

e
 INSCHRIJVER:  .................................................................................................................................  

 
hierna te noemen inschrijver 
 
OVERWEGENDE DAT INSCHRIJVER 
a. kennis heeft genomen van het voornemen van de gemeente Purmerend om kavels voor de realisatie 

woningen op Kop West voor zelfbouw uit te geven;  
b. bekend is met de informatie over het project Kop West zoals deze via de website www.kopwest.nl 

en/of via de gedrukte documentatie is uitgebracht en derhalve bekend is met de voorwaarden voor 
inschrijving en toewijzing van kavels en de randvoorwaarden die voor het project gelden.  

 
VERKLAART   
a. zich in te schrijven voor een nader te bepalen optie tot koop van een kavel in bouwveld A van het 

project Kop West; 
b. ermee bekend te zijn dat de keuze voor een optie op een specifieke kavel op uitnodiging van de 

gemeente op het stadhuis gemaakt moet worden.  
 
Inschrijving geschiedt geheel vrijblijvend en kan alleen via dit inschrijfformulier plaatsvinden. De inschrijving 
en de eventueel daaruit volgende optie, reservering en koop van een kavel zijn persoonlijk (alleen 
natuurlijke personen) en niet overdraagbaar. Alleen complete inschrijvingen worden in behandeling 
genomen, zulks ter beoordeling van de gemeente. Noch de inschrijver noch de gemeente verplicht zich tot 
koop c.q. verkoop. Uiteraard zullen uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.  
 
De inschrijving is opengesteld met ingang van 21 maart 2015. Inschrijvingen gedaan vóór 7 april 2014, 16:00 
uur zijn op de kavelkiesdag van 18 april jl. in gelegenheid geweest om een kavel in optie te nemen, dan wel 
hun voorkeuren op te geven. Per 29-04-2015 is een gecombineerde inschrijving/optie mogelijk voor nog 
beschikbare kavels of een inschrijving op de inschrijflijst voor kavels die onder optie zijn. De actuele 
beschikbaarheid van kavels op te vragen bij de buurtmakelaar via telefoonnummer 06-12130487.  
 
 
Afwezigheid/vakantieperiode (van/tot) ...............................................................................................................  

In deze periode ben ik telefonisch bereikbaar op:  ..............................................................................................  

 

 

 

 Vergeet u niet de achterzijde in te vullen en te ondertekenen

  



 

PERSOONLIJKE GEGEVENS:  
 1

e
 inschrijver  2

e
 inschrijver 

 M / V*  M / V* 

Familienaam    

Voornamen     

Adres     

Postcode     

Woonplaats     

Tel. Privé     

Tel. Werk     

Tel. Mobiel     

E-mail     

Geboortedatum     

Geboorteplaats     

Nationaliteit     

Beroep     

BSN-nummer**    

Burgerlijke staat □ Gehuwd in/buiten gemeenschap van 
goederen  

□ geregistreerd partnerschap 
in/buiten gemeenschap van 
goederen 

□ samenwonend met/zonder* 
samenlevingscontract 

□ ongehuwd / eerder gehuwd of 
geregistreerd geweest* 

 □ Gehuwd in/buiten 
gemeenschap van goederen  

□ geregistreerd partnerschap 
in/buiten gemeenschap van 
goederen 

□ samenwonend met/zonder* 
samenlevingscontract 

□ ongehuwd / eerder gehuwd of 
geregistreerd geweest* 

*omcirkel de juiste optie.  
 
**De inschrijving dient gecomplementeerd te worden met een kopie identiteitsbewijs (paspoort, 
identiteitskaart, rijbewijs) van (beide) inschrijver(s) die overeenkomt met het BSN-nummer (Burger Service 
Nummer). 
 

Het inschrijfformulier dient persoonlijk te worden afgegeven. U kunt hiervoor een afspraak maken met de 
buurtmakelaar via telefoonnummer 06-12130487. Een beschikbaar kavel kan tijdens deze afspraak gelijk in 
optie genomen worden.  
 
 
ONDERTEKENING  

Plaats: . ................................................................. Datum:  ..................................................................................   

Naam 1
e
 inschrijver:  ............................................ Naam evt 2

e
 inschrijver: .........................................................  

handtekening  ....................................................... handtekening .........................................................................  


