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Interesseformulier kavel 25 Waterdorp  
 

Met dit formulier geeft u aan serieuze interesse te hebben voor kavel 25 in Waterdorp (fase 2) in De 

Laak. Wij verzoeken u om de gevraagde gegevens, in blokletters, volledig in te vullen. Het ingevulde 

formulier moet uiterlijk maandag 8 april 2019 voor 08.00 uur bij OBV binnen zijn. Te laat ingediende 

en/of niet ondertekende formulieren, worden niet in behandeling genomen. U kunt het 

interesseformulier uitsluitend per mail  sturen naar vrijekavels@vathorst.com.  

 
Lotingsprocedure 

Als er meer geïnteresseerden zijn die hun interesse binnen deze gestelde periode kenbaar maken, 
vindt er een loting plaats bij VBC Notarissen op maandagmiddag 8 april 2019. Voor de kavel wordt 
één eerste optant geloot en een eerste en tweede reserve-optant.  
 
Op dinsdag 9 april tussen 11.00 en 15.00 uur worden deze drie optanten gebeld en alle inschrijvers 
krijgen van OBV schriftelijk bericht over de uitslag. Het verslag van de loting is eventueel daags na de 
loting in te zien op kantoor van OBV.  
 

Optie kavel 

Als u als 1e optant bent ingeloot voor deze kavel, krijgt u een optieperiode van 6 weken die afloopt 

op 21 mei 2019 om 08.00 uur. Na de optieperiode (of eerder) moet u besluiten om de kavel definitief 

te kopen ofwel van de koop af te zien.  De optieperiode verlengen is niet mogelijk. De verkregen 

optie is strikt persoonlijk en op naam van de aanvrager en eventuele mede-aanvrager, zoals ingevuld 

op het interesseformulier. Deze optie is niet overdraagbaar en de te bouwen woning is uitsluitend 

bestemd voor eigen bewoning.  

 

Informatie 

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Nieske Voordouw, 

vrijekavels@vathorst.com of telefonisch via 033- 451 10 10. Actuele  informatie is ook te vinden op 

www.vrijekavelsvathorst.nl. Op www.waterdorpvathorst.nl kunt u meer informatie vinden over 

Waterdorp in het algemeen. 

 

 

http://www.vrijekavelsvathorst.nl/
http://www.waterdorpvathorst.nl/
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Interesseformulier Kavel 25 Waterdorp 
 

Persoonlijke gegevens   Aanvrager   Mede-aanvrager 

Naam : …………………….......................(m/v) : ………………….......................(m/v) 

Voornamen : ……………………………………………………. : ….…………………………………………… 

Straat + huisnummer : ……………………………………………………. : ………………………………………………. 

Postcode/ woonplaats : ……………………………………………………. : ………………………………………………. 

Geboorteplaats/ -datum : ……………………………………………………. : ………………………………………………. 

Telefoon privé : ……………………………………………………. : ………………………………………………. 

Telefoon werk / mobiel : ……………………………………………………. : ………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………. : ………………………………………………. 

Burgerlijke staat : ……………………………………………………. : ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 
  
     

 

 

 

 

 

  
  
Handtekening aanvrager: 

 

 

Handtekening eventuele mede-aanvrager: 

 

……………………………………………………………………..... 

 

……………………………………………………………………. 
  
Datum:  

………………………………………………………………………… 

Plaats: 

……………………………………………………………………. 

 


