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INSCHRIJFBILJET VOOR DE OPENBARE INSCHRIJVING 
VAN HET PERCEEL BOUWGROND MET AGRARISCHE GROND AAN DE   

SLOTEMAKER DE BRUïNEWEG 68 TE HAULERWIJK 
in opdracht van de eigenaar 

 
Ondergetekende(n): 
 

PERSONALIA Koper 1 Koper 2 

Achternaam:   

Voorna(a)m(en)   

Beroep   

Geboorteplaats   

Geboortedatum   

Adres   

Postcode   

Plaats   

Telefoon privé   

Telefoon werk   

Telefoon mobiel   

E-mail adres   

Burgerlijke staat Gehuwd / ongehuwd / geregistreerd 
partner* 
(*svp doorhalen hetgeen niet van 
toepassing is) 

Gehuwd / ongehuwd / geregistreerd 
partner* 
(*svp doorhalen hetgeen niet van 
toepassing is) 

 
Biedt/Bieden, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud (met uitzondering van een eventueel voorbehoud 
voor financiering), met toepassing van de Algemene-  en Bijzondere inschrijvingsvoorwaarden, met 
betrekking tot het te koop aangeboden registergoed: 
een perceel bouwgrond bestemd voor de bouw van één vrijstaande woning met toebehoren, alsmede  
aangrenzende percelen agrarische grond, staande en gelegen aan de Slotemaker de Bruïneweg 68 te 
8433 ME Haulerwijk, kadastraal bekend gemeente Donkerbroek, sectie K, nummer 1870, geheel groot 
vijftien are en één centiare (15.01 are). 
 
De bieding voor genoemd kadastraal perceel dient voor de berekening van BTW en overdrachtsbelasting 
te worden gesplitst. 
 
TOTALE BOD: € __________________________________________ exclusief BTW/overdrachtsbelasting    
zegge (in letters voluit): ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________ exclusief BTW/overdrachtsbelasting 
 
gesplitst als volgt: 
• BOD bouwgrond:  €  __________________________________________________exclusief 21% BTW     

zegge (in letters voluit): _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________exclusief 21% BTW 

• BOD agrarische grond: € ___________________________________exclusief 6% overdrachtsbelasting 
zegge (in letters voluit): _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________exclusief 6% overdrachtsbelasting 
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*wel/geen voorbehoud financiering  
 voorbehoud financiering tot een bedrag van € ___________________________________________ 

zegge (in letters voluit):  _______________________________________________________________ 
uiterlijk tot ___________________________________________________________(datum invullen) 

(*svp doorhalen hetgeen niet van toepassing is) 
 
Opening en bekendmaking op een zitting toegankelijk slechts voor hen die een bod hebben uitgebracht 
ten kantore van notaris mr. G.B. Smeenk van De Werven Netwerk Notarissen. 
Adres: Venekoterweg 46 te 8431 HH Oosterwolde 
Datum/tijd: 6 september 2019 om 16:00 uur. 
 

Het inschrijfbiljet dient INGEVULD EN ONDERTEKEND te worden overhandigd ten kantore van de notaris 
aan de notaris of één van haar medewerkers uiterlijk op de zitting op 6 september 2019 om 16:00 uur. 

 

Het inschrijfbiljet dient te worden ingeleverd in een gesloten enveloppe met daarop de tekst: ‘bouwkavel 
Slotemaker de Bruïneweg 68 te Haulerwijk’ en de naam van diegene die de enveloppe aanbiedt, welke 
enveloppe tevens een verklaring van financiële gegoedheid (koopprijs + kosten) van de biedende partij 
dient te bevatten. 

 
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs/identiteitskaart).  
Een kopie van het geldige legitimatiebewijs dient aan het inschrijfbiljet in de enveloppe  te worden 
toegevoegd. 
 
In het kader van de Wwft zijn notarissen verplicht onderzoek te doen naar de herkomst van gelden. Indien 
gelden door of namens een cliënt op de notariële kwaliteitsrekening (derdenrekening) worden gestort en 
de herkomst daarvan is niet direct helder, dan moet de notaris aan de cliënt een verklaring vragen over de 
herkomst van die gelden. 
 
 
Getekend op  _______________________________________________________________________. 
 
 
 
__________________________________________ (handtekening) 
 
 
 
 
__________________________________________ (handtekening) 


