
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoonlijke gegevens aanvrager       
 

Voornamen + initialen  
……………………………………………………………………………..............................m/v 

Achternaam  
…………………………………………………………………………….................................... 

Geboortedatum  
………………………………………………………………………….................................... 

Geboorteplaats  
…………………………………………………………………………….................................... 

Adres  
…………………………………………………………………………….................................... 

Telefoon   
…………………………………………………………………………….................................... 

E-mail  
…………………………………………………………………………….................................... 

  
Persoonlijke gegevens mede-aanvrager  (indien van toepassing)        
 

Voornamen + initialen  
…………………………………………………………………………..............................m/v 

Achternaam  
………………………………………………………………………….................................... 

Geboortedatum  
………………………………………………………………………….................................... 

Geboorteplaats  
………………………………………………………………………….................................... 

Adres  
…………………………………………………………………………….................................... 

Telefoon   
…………………………………………………………………………….................................... 

E-mail  
………………………………………………………………………….................................... 

                                                                                        
-Welke kavel(s) heeft uw voorkeur? 
 
Kavel ………/……..../…….../…….../…….../ ………/…….../…….../…….../…..…./ 
(dit vragen wij puur ter informatie, hieraan worden geen rechten ontleend) 
 
 

- Voorbehoud financiering:  als u de kavel wilt kopen, wenst u dan een voorbehoud voor de financiering van 
kavel en/of woning op te nemen in de koopovereenkomst: Ja* / Nee* 
 
- Financieringsgesprek: Ja* /  Nee*, ik wil graag een vrijblijvend financieringsgesprek 

Indien nee, een voorbereidend hypotheekgesprek is of zal worden gevoerd met:…………………………………….. 

Deze afspraak heeft inmiddels plaats gevonden? Ja* / Nee* 

 

- Waardebepaling: Ja* / Nee*, ik wil graag een vrijblijvende waardebepaling van mijn eigen woning 

 
* doorhalen wat niet van toepassing is 
 

 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER  
OPTIEVERLOTING 30 VRIJE KAVELS  
BLITSAERD OOST 



 
 
 
 
 
Met dit formulier geeft u aan dat u meedoet aan de lotingsprocedure voor de 30 vrije kavels in Blitsaerd Oost. 
Wij verzoeken u dit formulier uiterlijk dinsdag 14 juli 2020 vóór 12.00 uur in te leveren bij Makelaardij 
Hoekstra, Willemskade 9 8911AW te Leeuwarden.  
U kunt ook een scan van het ingevulde en ondertekende formulier mailen naar 
nieuwbouw@makelaardijhoekstra.nl.  
 
Voor de loting is het noodzakelijk dat u (of een gemachtigde) tijdens de loting aanwezig of bereikbaar bent.  
De loting vindt plaats op donderdag 16 juli 2020. Over het tijdstip en andere details wordt u nog nader per 
email geïnformeerd. 
De loting wordt uitgevoerd door Trip Advocaten en Notarissen te Leeuwarden. 
 
 
Meer informatie betreffende de lotingsprocedure staat beschreven in het document “Lotingsprocedure 30 vrije 
kavels Blitsaerd Oost” 
 
 
 
 
Voorwaarden 

✓ Per huishouden wordt niet meer dan één origineel ingevuld inschrijfformulier gehonoreerd, dubbele 
inschrijvingen worden niet meegenomen in de loting. 

✓ Inschrijfformulieren die na sluiting van de inschrijftermijn binnen komen, worden op de algemene 
reservelijst geplaatst. 

✓ Het lotingsformulier dient volledig te worden ingevuld. 
✓ Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
✓ In verband met de wet AVG maken wij u er op attent dat uw gegevens uitsluitend ter beschikking 

worden gesteld aan de, op dit moment, bij het project betrokken partijen. 
✓ Deze inschrijving is geheel vrijblijvend.  

 

 
 
Plaats en datum:      
 
        
Handtekening(en): 
 
 
 
…………………………………………….   ……………………………………………… 
 
 
 
 
Verkoop en informatie:  
       

 
 
 
 

Tel.  058- 233 73 33     
E-mail: nieuwbouw@makelaardijhoekstra.nl  
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