INSCHRIJFFORMULIER
voor het verkrijgen van een bouwkavel of een projectwoning in de kern BORNE
Naam en voorletters:

___________________________________________________ m/v

Geboortedatum/-plaats:
______________
(bij het inschrijven moet de kandidaat meerderjarig zijn)

_________________________________

Adres:

___________________________________________________

Postcode en woonplaats:

______________

Telefoonnummer:

___________________________________________________

Emailadres:

___________________________________________________

BSN-nummer:
(Burgerservicenummer)

___________________________________________________

_________________________________

In welke soort projectwoning bent u geïnteresseerd?
(meerdere keuzes mogelijk)

In welke prijscategorie zoekt u een projectwoning?
(meerdere keuzes mogelijk)

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

geen voorkeur
Rijwoning/tussenwoning
Appartement
Twee-onder-één-kap woning
Vrijstaande woning
Bungalow/semi-bungalow
CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap

geen voorkeur
tot € 200.000
tussen € 200.000 en € 300.000
tussen € 300.000 en € 400.000
tussen € 300.000 en € 400.000
boven de € 400.000

In welke soort kavel bent u geïnteresseerd?
(meerdere keuzes mogelijk)

Wat is de gewenste kavelgrootte?
(meerdere keuzes mogelijk)

□ Vrije kavel (particulier vrijstaande woning)
□ Vrije kavel (particulier 2/1 kap woning)
□ Vrije kavel (collectief particulier opdrachtgeverschap)

□ 200 m² - 300 m²
□ 300 m² - 400 m²
□ 400 m² - 500 m²

□ 500 m² - 600 m²
□ 600 m² - 1000 m²
□ > 1000 m²

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het door de raad vastgestelde besluit d.d. 31 januari 2002, nummer
2002.0347/1, betreffende de “regeling inzake de uitgifte van kavels en reststroken aan particulieren 2002”. Daarin
is onder meer het volgende bepaald.
Inschrijfgeld
De eerste inschrijfgelden ad € 150,-- moeten worden betaald binnen vier weken na de datum waarop de
gemeente het formulier heeft ontvangen. Betaling kan plaatsvinden door storting op rekening
IBAN:NL46BNGH0285001337 ten name van de Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag, ten gunste van
de Gemeente Borne, onder vermelding “inschrijving bouwkavel” en de naam van de aanvrager.
Verlenging
Eens per vijf jaar dient opnieuw een bedrag betaald te worden om de inschrijving te verlengen.
Verhuizingen
Verhuizingen moeten schriftelijk worden doorgegeven aan de productgroep grondgebied ontwikkeling.
Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum,

Handtekening,

______________

_________________________________
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