Voorwaarden bij inschrijving, loting Smartwoningen
Plan De Tuinen Van Ursem, fase 1b
1. Gegadigden dienen zich in te schrijven via het hiervoor bedoelde inschrijfformulier. Het inschrijfformulier
dient volledig te worden ingevuld. Indien de op het inschrijfformulier verstrekte gegevens onjuist of
onvolledig blijken te zijn vervalt het resultaat van de loting en zal verkoop niet doorgaan.

2.

Van de deelnemers aan de loting wordt verwacht dat wanneer zij een woning kiezen zij dit ook zullen kopen
en kunnen betalen. De deelnemers dienen derhalve vooraf te onderzoeken wat zij financieel kunnen en/of
willen uitgeven.

3.

Als twee personen gezamenlijk een woning willen kopen, dienen de gegevens van beide personen op één
inschrijfformulier te worden vermeld. Indien blijkt dat er twee inschrijfformulieren zijn ingevuld en beide
personen hebben mee geloot, zal verkoop niet doorgaan.

4.

Aan elkaar gehuwde personen of geregistreerde partners die, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, een woning
willen kopen, wordt tijdens de loting één lot verstrekt.

5.

Ruiling tussen diegenen die hun keuze kenbaar hebben gemaakt, is niet mogelijk.

6.

De algemene verkoopvoorwaarden onbebouwde onroerende zaken gemeente Koggenland 2012 zijn van
toepassing op de verkoop van de kavels. Deze voorwaarden kunt u vinden op de site www.koggenland.nl
en ze liggen voor u op de afdeling Wonen & Ondernemen ter inzage.

7.

Indien zich situaties voordoen, waar de bovengenoemde voorwaarden en het reglement loting en toewijzing
Smartwoningen in plan De Tuinen te Ursem, fase 1b niet in voorzien, beslissen burgemeester en
wethouders van de gemeente Koggenland.

8.

De originele ondertekende inschrijfformulieren voor de loting dienen uiterlijk 29 april 2019 voor
12.30 uur te zijn ingeleverd bij Gemeente Koggenland, Middenhof 2, 1648 JG te De Goorn. Bij inlevering
dient een kopie van uw legitimatiebewijs te zijn bijgesloten.
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