
INSCHRIJFFORMULIER RECHTSPERSONEN 

LOCATIE BOUWKAVELS Fugelkamp te Harkema 
 

 

Gegevens rechtspersoon (BV/eenmanszaak/vof ): 

statutaire naam    

straat  huisnr.  

plaats  postcode  

evt. postadres    

KvK-nummer    

RSIN    
 

Gegevens vertegenwoordigingsbevoegde(n): 

achternaam     O man 

voornamen (voluit)     O vrouw 

titel(s)      

nationaliteit      

beroep      

geboorteplaats    geboortedatum  

straat    huisnr.  

woonplaats    postcode  

emailadres      

telefoon     mobiel  

 

achternaam     O man 

voornamen (voluit)     O vrouw 

titel(s)      

nationaliteit      

beroep      

geboorteplaats    geboortedatum  

straat    huisnr.  

woonplaats    postcode  

emailadres      

telefoon     mobiel  
 

 

Geboden bedrag excl. BTW 

 

€  

Bedrag voluit 

 

                                                            

 

 

 

 



INSCHRIJFFORMULIER RECHTSPERSONEN 

LOCATIE BOUWKAVELS Fugelkamp te Harkema 
 

 
Ondergetekende neemt met dit formulier deel aan de inschrijving van 

bovengenoemde bouwkavels. Door ondertekening van dit inschrijfformulier 

verklaart de inschrijver bekend te zijn en akkoord te gaan met de 

Koopovereenkomst met de daarbij behorende bijlagen.  

Het inschrijfbiljet dient te worden ingeleverd in een gesloten enveloppe welke 

enveloppe tevens documenten omtrent financiële gegoedheid (koopprijs + 

kosten) van de biedende partij dient te bevatten. 

De notaris beslist over de geldigheid van de inschrijfformulieren en over de juiste 

lezing van de geboden som. 

Aldus naar waarheid ingevuld en getekend te  

 

______________________________ op _________________________. 

 

Handtekening vertegenwoordigingsbevoegde(n): 

 

________________________________  

naam: 

 

 

__________________________________ 

naam:        : 

 

S.v.p. meezenden met dit formulier: 
(1) Een recent uittreksel (maximaal 1 maand oud) uit het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel; én 

(2) Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort / rijbewijs / 

Nederlandse identiteitskaart) van de vermeldde vertegenwoordigingsbevoegde; 
(3) Een schrijven van een bankinstelling waaruit de financiële gegoedheid van 

inschrijver blijkt, in combinatie met een rekeningafschrift op naam van de 

inschrijvende partij (niet ouder dan 3 dagen) waaruit blijkt dat het banksaldo 
toereikend is voor het bedrag van de bieding, of uit een voor deze locatie 

uitgebrachte hypotheekofferte op naam van de inschrijver. 

 
 

Het formulier en de bijlagen kunt u in een gesloten enveloppe op  

vrijdag 26 november 2021 tussen 10.00 en 10.05 uur inleveren ten kantore 

van: Sekuer Notarissen, Nije Jirden 14 9232 KT in Surhuisterveen.  
 

 


