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Verseon 444410 

 

 

Inschrijf- en selectieformulier ten behoeve van de verkoop van 
6 bouwkavels gelegen in het plangebied “Dijkzicht-Zuid” te 

Zuilichem 
 

Om over voldoende gegevens te beschikken verzoeken wij u dit formulier volledig in te vullen. Wij 

wijzen u erop dat onderstaande gegevens door de gemeente Zaltbommel op juistheid zullen worden 

gecontroleerd.  

 

1. Naam (de heer/mevrouw)   : .………..…………………………………….… 

 

2. Adres      : ………..……………………………………….. 

 

3. Postcode + woonplaats    : ………..……………………………………….. 

 

4. Geboortedatum     : ………..……………………………………….. 

 

5. Telefoon privé     : ………..……………………………………….. 

 

6. Telefoon zakelijk    : …..…………………………………………….. 

 

7. E-mailadres     : …………………………………………………. 

 

 

8. Huidige woonsituatie. 

□ inwonend (ga door naar vraag 11) 

□ huurwoning (ga door naar vraag 9) 

□ koopwoning (ga door naar vraag 10) 

 

 

9 Wat is de kale huurprijs van uw woning per 1 juli 2018? 

 

Huurprijs     :€ ……………………………………………… 

 

Naam verhuurder     : …………………..…………………………… 

 

 

10.  Bent u de eerste bewoner van deze woning? Met andere woorden was deze woonruimte 

nieuw toen u hier kwam wonen 

□ ja  ik woon sinds  ………………………..…………..………in deze woning 

□ nee 
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11 Onderstaand kunt u in opeenvolgende nummering uw voorkeur voor de kavels aangeven: 

 

Kavelnummer Grootte Prijs v.o.n. Keuze 

1 711 m² € 191.970,--  

2 437 m² € 117.990,--  

3 433 m² € 116.910,--  

4 455 m² € 122.850,--  

5 638 m² € 172.260,--  

6 855 m² € 230.850,--  

 

Alleen die kavels worden u aangeboden die u in volgorde van voorkeur op dit formulier aangeeft. 

Kavels die u niet heeft aangegeven krijgt u ook niet aangeboden op het moment dat u basis van de 

volgorde op de wachtlijst aan de beurt zou zijn voor een toewijzing en de door u opgegeven 

voorkeuren als zijn toebedeeld. Inschrijvers worden ingedeeld in de doelgroep ‘starters’ of 

‘doorstomers’ De toedeling vindt plaats op basis van de plaats op de wachtlijst, waarbij eerst de 

langst genoteerde ‘starter’ en vervolgens de langst genoteerde ‘doorstomer’ aan bod komt.  

 

Tevens willen wij u erop wijzen dat u (en uw eventuele partner) pas van de wachtlijst voor 

kavels en nieuw te bouwen woningen wordt verwijderd als daadwerkelijk de akte van levering 

bij de notaris is gepasseerd. 

 

Ondergetekende is ermee bekend, dat mocht in de vervolgprocedure blijken dat u op basis van 

onjuiste of onvolledige informatie een woning toegewezen heeft gekregen, de koopovereenkomst 

eenzijdig ontbonden kan worden. 

 

Aldus naar waarheid ingevuld: 

 

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

 

Handtekening inschrijver: …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

De formulieren kunt inleveren bij de gemeente Zaltbommel, Hogeweg 11, 5301 LB Zaltbommel of 

opsturen naar gemeente Zaltbommel, Postbus 10002, 5300 DA ZALTBOMMEL. 

 

 

 

LET OP: 

Uiterlijke inleverdatum: dinsdag 18 juni 2019 om 10.00 uur. 

Formulieren die later bij gemeente Zaltbommel binnenkomen of niet volledig zijn ingevuld zullen niet in behandeling worden 

genomen. 


