
 

 

 
 

Inschrijfformulier  
KoopGarant woningen  
plan Groene Aders te Duizel 
 
 
(* Doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
 

Kandidaat koper I      Kandidaat koper II  

naam_____________________________  naam ___________________________  

voorletter(s) ______________________ m/v*       voorletter(s)____________________m/v* 

adres _____________________________  adres ____________________________  

postcode __________________________  postcode _________________________  

woonplaats ________________________   woonplaats _______________________  

geboortedatum _____________________   geboortedatum____________________ 

geboorteplaats _____________________  geboorteplaats____________________  

telefoonnummer ____________________  telefoonnummer___________________  

e-mailadres ________________________   e-mailadres _______________________  

  

Burgerlijke staat: ongehuwd / samenwonend / gehuwd / geregistreerd partnerschap*  

 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren middels het invullen van dit formulier dat hij/zij 

zich in wenst/wensen te schrijven voor deelname aan de loting. 

 

Let op: inschrijven is uitsluitend mogelijk voor kandida(a)t(en) met een 

verzamelinkomen van maximaal € 55.000,- per jaar. 

 

Hieronder geeft kandidaat de volgorde van zijn / hun voorkeur aan (maximaal 14 

voorkeuren mogelijk): 

 

Voorkeur 1: kavelnummer _____   Voorkeur 8: kavelnummer _____ 

Voorkeur 2: kavelnummer _____   Voorkeur 9: kavelnummer _____ 

Voorkeur 3: kavelnummer _____   Voorkeur 10: kavelnummer _____ 

Voorkeur 4: kavelnummer _____   Voorkeur 11: kavelnummer _____ 

Voorkeur 5: kavelnummer _____   Voorkeur 12: kavelnummer _____ 



 

 
 

 

 

Voorkeur 6: kavelnummer _____   Voorkeur 13: kavelnummer _____ 

Voorkeur 7: kavelnummer _____   Voorkeur 14: kavelnummer _____ 

 
 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren op de hoogte te zijn van en akkoord te zijn met 
onderstaande voorwaarden: 
 

- Inschrijven is uitsluitend mogelijk voor kandida(a)t(en) met een verzamelinkomen 
van maximaal € 55.000,- per jaar (middeninkomen). 

- Indien kandidaat over een middeninkomen beschikt, dient aan dit inschrijfformulier 
een inkomensverklaring van de Belastingdienst gehecht te worden (zie: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-
inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring); 

- Na de loting krijgen kandidaten die zijn ingeloot het kavel van hun hoogst mogelijke 
voorkeur toegewezen. Indien alle opgegeven voorkeuren reeds zijn toegewezen aan 
andere kandidaten, krijgt men geen kavel toegewezen. 

- Verkoper behoudt zich het recht voor om niet te gunnen ofwel de loting af te 
gelasten, dit uitsluitend ter beoordeling van verkoper. Gunning geschiedt aan 
particulieren; 

- De koop- en leveringsakte wordt gesteld op bovenstaande naam/namen; 
- De akte van levering passeert bij een door WSZ te kiezen notaris; 
- Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling 

genomen; 
- Verkoop geschiedt onder de ontbindende voorwaarde dat toestemming wordt 

verleend door Stichting OpMaat. 
 

 
Kandidaat koper heeft uiterlijk tot vrijdag 15 juli 2022, 17.00 uur gelegenheid om het 
inschrijfformulier in te leveren. Ingevulde formulieren kunnen uitsluitend per e-mail 
verstuurd worden naar koopgarant@wsz.nl. Op bovenstaande datum/tijdstip dient het 
ingevulde formulier te zijn ontvangen.   
 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de gevraagde gegevens naar waarheid te hebben 
ingevuld en niet meer dan één inschrijfformulierformulier te hebben ingevuld. 
 
 
 
Plaats: 
 
 
Datum: 
 
 
Handtekening kandidaat koper I  Handtekening kandidaat koper II (eventueel) 
 
 
 
____________________________  ________________________________________ 
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