
 
 

 Inschrijfformulier De Locht 88-A te Kerkrade 1 
 
 Corio Makelaars BV 

Dit inschrijfformulier kunt u tot uiterlijk op 31-10-2017 om 17:00uur inleveren bij: 

Metis Notarissen gevestigd te Maastricht Airport te 6199 AA Beek aan de Australiëlaan 90. 

LET OP! Kopie ID bewijs bijvoegen. 

 

Object De Locht 88-A te Kerkrade 
Inschrijfformulier 

Betreft inschrijving op: 

Hoekwoning met tuin, erf, ondergrond en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als De Locht 88-A, 

6465 AJ te Kerkrade, kadastraal bekend als gemeente Kerkrade, sectie M, nummer 531, groot 1 a en        

72 ca. 

 

Ondergetekende(n): 

 

Naam :……………………………………………………………………………………………………… 

Voorna(a)m(en : ……………………………………………………………………………………………………… 

Geboorteplaats en -datum : ……………………………………………………………………………………………………… 

Burgerlijke staat : Gehuwd in gemeenschap van goederen/ 

   Gehuwd onder huwelijkse voorwaarden/ongehuwd/ 

   Geregistreerd partnerschap/samenwonend 1 

Adres : ……………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats : ……………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon werk : ……………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon mobiel : ……………………………………………………………………………………………………… 

Nummer ID-bewijs: :  paspoort /  ID-bewijs / rijbewijs 1 :  ………………………………………….                                              

 

en 

 

Naam : ……………………………………………………………………………………………………… 

Voorna(a)m(en : ……………………………………………………………………………………………………… 

Geboorteplaats en -datum : ……………………………………………………………………………………………………… 

Burgerlijke staat : Gehuwd in gemeenschap van goederen/ 

   Gehuwd onder huwelijkse voorwaarden/ongehuwd/ 

   Geregistreerd partnerschap/samenwonend 1 

Adres : ……………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats : ……………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon werk : ……………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon mobiel : ……………………………………………………………………………………………………… 

Nummer ID-bewijs: :  paspoort /  ID-bewijs / rijbewijs 1 :  ………………………………………….                                              

 

Hierna (samen) te noemen bieder; 

 
1 Doorhalen wat niet van toepassing is 

 



2 Inschrijfformulier De Locht 88-A te Kerkrade  
 
 Corio Makelaars BV 

Bieder verklaart het voornemen te hebben object De Locht 88-A te Kerkrade: 
Te gaan gebruiken als ………………………………………………………. en verklaart: 
 

a. op de bovengenoemde onroerende zaken het volgende bod uit te brengen: 

 Bedrag (excl. kosten koper): €  …………………………………………… 

 

 Zegge: ………………………………………………………………………………………………………………..Euro. 

 

b. de brief m.b.t. de inschrijvingsprocedure en het daarin aangeduide informatiepakket te hebben 

ontvangen en van de inhoud kennis te hebben genomen. 

c.  er mee in te stemmen dat de in de brief m.b.t. de inschrijvingsprocedure, in dit inschrijfformulier en 

in de inschrijvingsvoorwaarden opgenomen bepalingen en bedingen van toepassing zijn. 

d.  er mee in te stemmen dat een via deze inschrijvingsprocedure tot stand te brengen 

koopovereenkomst wordt gesloten onder de bepalingen en bedingen opgenomen in de 

inschrijvingsvoorwaarden, welke is gevoegd bij het uitgereikte informatiepakket. 

e.  ervan kennis te hebben genomen en te aanvaarden dat inschrijving geschiedt o.m. onder 

voorbehoud van gunning door verkoper en dat verkoper iedere aansprakelijkheid m.b.t. deze 

biedingsprocedure uitsluit.  

f. wel/geen voorbehoud op bovenstaand bod te maken voor de verkrijging van een financiering voor 

de aankoop van de onroerende zaken voor ten hoogste 100% van het uitgebrachte bod. De termijn 

om ontbinding te doen roepen verloopt, zodra de aangevraagde financiering is verleend, doch 

uiterlijk 2 maanden nadat gunning heeft plaatsgevonden.   

g.  Het passeren van de eigendomsakte zal uiterlijk 3 maanden na de gunning plaatsvinden.  

 

Plaats   …………………………….. Datum ………………………………… 2017. 

 

Handtekening(en) van de in aanhef bedoelde bieder(s) of perso(o)n(en). 

 

 

 

 

Naam……………………………………..…  Naam………………………..……………… 

 

 

 
 

 


