Notariskantoor
Endendijk
__________________________________________________
_

20180307.01 HT

INSCHRIJFBILJET
voor de
OPENBARE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN
het gebouw met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden gelegen aan de Wittenbrink 5 te
7683 RE Den Ham, kadastraal bekend gemeente Den Ham, sectie N nummer 304, ter
grootte van elf are en dertig centiare (11 a 30 ca),

Ondergetekende(n),
naam
voornamen
beroep
geboren te
op
:
adres
huw. staat
telefoon

:
:
:
:
:
: gehuwd/ongehuwd*
:

naam
voornamen
beroep
geboren te
op
adres
huw. staat
telefoon

:
:
:
:
:
:
: gehuwd/ongehuwd*
:

* doorhalen hetgeen niet van toepassing is

als bevoegd bestuurder(s) van de rechtspersoon
naam
:
zetel/adres :
verklaart kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met - en zich te
onderwerpen aan - voor zover daarbij bij Bijzondere inschrijvingsvoorwaarden vermeld in
de brochure niet is afgeweken - de Algemene voorwaarden voor de verkoop bij openbare
inschrijving van registergoederen 1996 van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie,
alsmede met de informatie en overige voorwaarden en bepalingen zoals vermeld in de bij
deze inschrijving uitgegeven brochure.
biedt op het hieronder omschreven registergoed, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud,
met toepassing van de Algemene voorwaarden voor de verkoop bij openbare inschrijving
van registergoederen 1996 van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de
hiervoor vermelde Bijzondere inschrijvingsvoorwaarden, voor:
BOD: (voluit) ............................................................
(€

....................................).

Opening en bekendmaking van de biedingen in een openbare zitting ten kantore van
Notariskantoor Endendijk
ADRES : Brinkstraat 1 te Den Ham
DATUM/TIJD: dinsdag 29 mei 2018, van 14.00 uur tot 14.15 uur
Het inschrijfbiljet dient INGEVULD EN ONDERTEKEND in GESLOTEN ENVELOP te
worden ingeleverd tijdens de zitting, of - op afspraak - vóóraf op het notariskantoor.
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort\rijbewijs) en een bewijs kunnen
overleggen dat hij in staat is koopprijs en kosten te betalen.
Voor informatiebiljet, situatieschets en verdere inlichtingen:
notariskantoor
: Notariskantoor Endendijk (de heer H.J. Timmerman)
te
: Den Ham
telefoon
: 0546-200025
Getekend te

(handtekening)

op

(handtekening)

