
                                                                                              

 
 

INSCHRIJFBILJET 

voor de openbare verkoop bij inschrijving van 

het woonhuis aan De Boppe 12 te Berltsum. 

De ondergetekende: 

naam : __________________________________________ 

voornamen voluit : __________________________________________ 

geboorteplaats : __________________________________________ 

geboortedatum : __________________________________________ 

adres : __________________________________________ 

postcode en woonplaats: __________________________________________ 

telefoon : __________________________________________  

mobiel : __________________________________________  

email : __________________________________________ 

 

biedt bij deze onvoorwaardelijk op het onroerend goed aan De Boppe 12 met een bedrag groot: 

€ …………………………………………….. 

(voluit: ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………….……...) 
De kosten van de overdracht komen voor rekening van de koper (overdrachtsbelasting, 

kadastrale heffingen en akte van levering; zie voorwaarden). De kosten van publicatie en 

voorbereiding van de inschrijving en de koopovereenkomst komen voor rekening van de 

verkoper. 

 

Opening en bekendmaking van de biedingen in een openbare zitting op donderdag 10 

september 2020 om omstreeks 19.00 uur in het woonhuis aan De Boppe 12 te Berltsum. 

 

De bieder aan wie gegund wordt na gunning en vóór tekenen koopovereenkomst laten weten of 

hij/zij alleen voor zichzelf of met of namens een of meer anderen heeft geboden. De bieder zelf 

blijft persoonlijk gebonden aan de nakoming van de bieding. 

De bieder is zich ervan bewust dat hij/zij nog 2 weken 10 september 2020 aan zijn/haar bieding 

gehouden kan worden. 



 

Het inschrijfbiljet dient in een gesloten enveloppe te worden ingeleverd. 

Een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient bijgevoegd te worden en de verklaring van 

financiële gegoedheid. 

 

De bieder verklaart de vanwege de verkoper beschikbaar gestelde informatie te hebben gelezen 

en te aanvaarden.  

 

De bieder dient bij de bieding aannemelijk te kunnen maken dat hij de financiering van het object 

afdoende heeft voorbereid.  

 

Bieder biedt zonder/met ontbindende voorwaarde van financiering. 

(doorhalen wat niet van toepassing is). 

 

Getekend te ………………………… op .. ………………………………. 2020. 

 

Handtekening:  

 

 

 

 

_____________________________ (hier uw handtekening plaatsen) 

 

S.v.p. bijvoegen: 

- geldig identiteitsbewijs 

- bewijs van financiële gegoedheid (bij voorkeur schrijven bank) 

 

 

 

Vanwege de maatregelen rondom Corona mag uitsluitend de bieder bij de opening van de 

enveloppen door de notaris aanwezig te zijn. 


