
             

 
 
Inschrijfnummer: _______ (door Bureau Meerstad in te vullen)  

 

 
Inschrijfformulier Meerstad, Zelfbouwkavels vrijstaand Zeilanden 
 
Persoonlijke gegevens  Inschrijver (m/v)  Partner (m/v) 
Achternaam   __________________  __________________ 
Voornamen   __________________  __________________  
Adres    __________________  __________________ 
Postcode + Woonplaats  __________________  __________________ 
Telefoon mobiel  __________________  __________________ 
E-mailadres   __________________  __________________ 
Geboortedatum   __________________  __________________ 
Geboorteplaats   __________________  __________________ 

Burgerlijke staat  □ Gehuwd □ Ongehuwd □ Samenwonend □ Geregistreerd  
                                                            Partnerschap 

□ Ik wens me □ Wij wensen ons, in te schrijven voor één van de zelfbouwkavels in Zeilanden, De Zeilen te 
Meerstad. 
 
Onze voorkeur gaat uit naar: 
 
Voorkeur 

 
1ste 

 
2de 

 
3de 

 
4de 

 
Kavelnr.  

    

□ Ik ben aanwezig  □  Wij zijn aanwezig  □ Niet aanwezig bij de loting 
 
Vanaf 15 november 2019, 10.00 uur tot en met 21 november 2019, 17.00 uur heeft u de gelegenheid zich in te 
schrijven voor de zelfbouwkavel van uw voorkeur. Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier 
met een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient uiterlijk: 21 november 2019 vóór 17.00 uur ingeleverd te 
worden bij bureau Meerstad (Zijlkade 2, 9613 CV te Meerstad) of per e-mail (info@meerstad.eu).  
Op 25 november a.s. om 19.30 uur wordt er in aanwezigheid van de inschrijvers door de notaris geloot.  
 

 Per (toekomstig) huishouden is slechts één inschrijving toegestaan; 
 Inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar; 
 Per (toekomstig) huishouden kan slechts één zelfbouwkavel in Meerstad gereserveerd worden; 
 Indien Inschrijver(s) aan één of meer van de voorwaarden van dit inschrijfformulier niet of niet langer 

voldoet(n), behoudt Bureau Meerstad zich het recht voor om de desbetreffende inschrijvingen 
ongeldig te verklaren en/ of inschrijver(s) van de loting uit te sluiten. 

 
Verklaring en ondertekening: 
Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld en slechts één inschrijving per 
(toekomstig) huishouden te hebben ingediend. Dit formulier is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
 
Alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs 
worden in behandeling genomen. 
 
Voor akkoord ondertekend te ______________________ op ______________________       
  
 
Handtekening Inschrijver(s) A _____________________ B _______________________ 
 
 Aan deze inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. 
 Indien u de inschrijving per post of e-mail heeft verstuurd en u er zeker van wilt zijn dat uw inschrijving is ontvangen, 

informeer dan tijdig bij Bureau Meerstad of uw inschrijving ontvangen is via telefoonnummer: 050 – 599 5710. 
 
 

mailto:info@meerstad.eu

