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U kunt dit formulier ondertekenen en mailen naar info@dezaanseeilanden.nl. U ontvangt na
inschrijving een ontvangstbevestiging. Onvolledige of niet juist ingevulde formulieren worden
niet in behandeling genomen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS INSCHRIJVER(S):
Inschrijver

Echtgenoot /
partner

Achternaam
Voornaam
Adres
Postcode / plaats
Tel. mobiel
E-mail
Geboortedatum
Burgelijke staat
Bankrekeningnummer

Budget inschrijver:
Het maximaal te financieren bedrag van inschrijver (voor grond- en bouwkosten) bedraagt:
€ . . . . . . . . . . . . . . (bedrag in euro).
(Verklaring van bank of erkend tussenpersoon meezenden!)
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DE ONDERGETEKENDE(N),
OVERWEGENDE DAT INSCHRIJVER:
bekend is met de informatie over het project die is in te zien op www.dezaanseeilanden.nl en
derhalve bekend is met de randvoorwaarden van het project en de inschrijfvoorwaarden en
lotingsvoorwaarden.

VERKLAART:
1.

Zich in te willen schrijven voor de koop van een kavel op Eiland 2 in het project De Eilanden.
2. Een woning op te leveren met een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0.
Voorkeur kavelnummer(s):
Vul hieronder de kavelnummers in op volgorde van uw voorkeur. Indien niet van toepassing laat
u het vakje leeg. Let op: enkel kavelnummers 1 t/m 9 en 14 t/m 19 gaan in verkoop.
(Minimaal 1 voorkeur, maximaal 15 voorkeuren).
1e keus

6e keus

11e keus

2e keus

7e keus

12e keus

3e keus

8e keus

13e keus

4 e keus

9e keus

14 e keus

5e keus

10e keus

15e keus

NB: De niet door u opgegeven kavelnummers worden niet toegewezen.
Eventuele toelichting bij uw keuze:

Gewenste bebouwingswijze:
Aankruisen wat van toepassing is. (Eén optie aankruisen):

A - volledige kavelbreedte bebouwen (beide zijmuren op de
erfgrens)

B - één zijmuur op de erfgrens

C - vrijstaand (geen zijmuren op de erfgrens)

D - nog niet bekend
Gewenste parkeeroplossing

A

B

C
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Aankruisen wat van toepassing is. (Eén optie aankruisen):

parkeren op eigen kavel

privé parkeerplaats in de parkeerkoffer op Eiland 2 (parkeerkoffer dwars op ontsluitings
weg; koopprijs € 15.000,-)
NB: mocht u tijdens het zelfbouwproces een ander inzicht krijgen, dan is het kopen van een
parkeerplaats of juist het afzien daarvan nog steeds zonder enige verplichting mogelijk.

Inschrijving geschiedt geheel vrijblijvend en geeft op geen enkele wijze recht op voorrang.
Zowel de ingeschrevenen als de verkoper verplichten zich niet tot koop en verkoop. Uiteraard
zullen uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

ONDERTEKENING
Plaats 						Datum
		
Naam inschrijver 									handtekening

Naam partner										handtekening

Dit volledig ingevulde en ondertekende formulier kan met bijlage(n) geretourneerd worden
aan info@dezaanseeilanden.nl.
Procedure: Hiermee schrijft u zich in voor de reservelijst. De termijn van de inschrijving liep tot 3 mei
2017. De gemeente Zaanstad heeft vervolgens de kavels verloot onder alle inschrijvers. De toewijzing
gebeurt op basis van kavelvoorkeur. Mocht een ingelote koper toch afzien van de kavel, dan houdt de
gemeente in eerste instantie de ranglijst aan. Vervolgens komen de inschrijvingen op de reservelijst in
aanmerking. De gemeente neemt contact met u op zodra u een kavel krijgt toegewezen.
Na toewijzing volgt de contractvorming tussen de gemeente en de kavelkopers. Deze vindt plaats in
drie stappen: ondertekening van de optieovereenkomst (stap 1), de ondertekening van de koopovereenkomst na vaststelling EPC = 0 (stap 2) en levering van de grond (stap 3).

