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Inschrijfformulier loting nieuwe kavels  
Nobelhorst ‘De Hoeve’ en Olympiakwartier West ‘Zandpoort’ 

 
 

Voor de start verkoop van  21 nieuwe kavels Nobelhorst ‘De Hoeve en 4 kavels Olympiakwartier 
West ‘Zandpoort’ geldt de volgende procedure: 

 
 De kiesvolgorde wordt door middel van loting bepaald. 
 U kunt slechts inschrijven voor één van de vier categorieën, te weten: 

Nobelhorst ‘De Hoeve’ 
1. 4 kavels klein vrijstaand NH 4190-4193 
2.   5 kavels geschakeld bouwen NH 4194-4198 
3.  12 kavels vrijstaand NH 4179-4189 en NH 4199 

Olympiakwartier West ‘Zandpoort’ 
4. 4 kavels geschakeld bouwen OKW 4056-4059 

 Het compleet ingevulde en ondertekende lotingsformulier dient uiterlijk woensdag 7 
februari  vóór 17:00 uur gemaild te zijn naar: loting@tripnotarissenalmere.nl. 

 Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u van TRIP notarissen per mail een 
ontvangstbevestiging. De digitale loting vindt plaats op vrijdag 9 februari om 10.00 uur  op 
het kantoor van TRIP notarissen. 

 De loting zal door de notaris verricht worden en hiervan wordt een proces-verbaal 
opgemaakt. Bij de loting kunnen maximaal twee gegadigden aanwezig zijn. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via dit inschrijfformulier. 

 U ontvangt vrijdag 9 februari 2018 per mail bericht over de uitslag van de loting. De 
kandidaten die zijn ingeloot, worden dinsdag 13 februari 2018 vanaf 10.00 uur 
uitgenodigd een kavel te kiezen in de kavelwinkel. Vervolgens ondertekent u (en uw 
eventuele partner) direct de reserveringsovereenkomst. Als u deze dag niet aanwezig 
kunt zijn, kunt u iemand machtigen namens u een kavel te kiezen. 

 Bij de kavels NH 4194-4198  en OKW 4056-4059 (van deze kaveluitgifte) zijn de 
spelregels Geschakeld Bouwen van toepassing. 

 Het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd om een kavel te kiezen, is gelijk aan het 
aantal uit te geven kavels per categorie. 

 Er is geen reserve- of belangstellendenlijst. Kavels die op 13 februari niet gekozen zijn, 
staan vanaf 14 februari 2018 te koop op de Kavelkaart. Deze kavels kunnen via DigiD 
worden gereserveerd 
 
Heeft u op dit moment een reserveringsovereenkomst voor een kavel binnen de 
gemeente Almere en wenst u in aanmerking te komen voor een kavel in NH4179-4199 
of OKW 4056-4059? Dan dient u uw huidige reservering te annuleren vóór zaterdag 10 
januari. Indien u wordt ingeloot en een kavel kiest, zullen er wellicht 
administratiekosten in rekening worden gebracht. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de zelfbouwadviseurs van de Kavelwinkel. 

 
Ik verklaar/wij verklaren kennis te hebben genomen van bovenstaande lotingsprocedure: 
 

Plaats  :…………………………. 

Naam/Namen :……………………….….  en …………………………………………… 

Handtekening(en)   :…………..……………... …………………………………………… 

mailto:loting@tripnotarissenalmere.nl
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Inschrijfformulier loting kavels Nobelhorst ‘De Hoeve’ en 
Olympiakwartier West ‘Zandpoort’ 

 
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het opmaken van de 
reserveringsovereenkomst. Bij geconstateerde onregelmatigheden zal intern overleg gevoerd 
worden over de geldigheid van de inschrijving*. 
 
Gegadigde 
De heer/mevrouw achternaam en initialen…………………...……………………………………… 
Mobiel nummer ………..………………………………………………………………………………… 
E-mailadres:………………………………………… …………………………………………………… 
Adres:……………………………………………………………………………………………………… 
Woonplaats:………………………………………………………………………………………………. 
 
Partner: 
De heer/mevrouw achternaam en initialen ...………………………………………………………… 
Mobiel nummer ……...…………………………………………………………………………………… 
E-mailadres:………………………………………… …………………………………………………… 
Adres:……………………………………………………………………………………………………… 
Woonplaats:………………………………………………………………………………………………. 
 
Huwelijkse staat:(omcirkelen wat van toepassing is) 
Houdt u er rekening mee dat de hypothecaire lening wellicht alleen verstrekt wordt aan de 
namen die vermeld staan op de reserveringsovereenkomst. Het toevoegen/verwijderen van 
partners is tijdens de reserveringsperiode niet meer mogelijk. 
   
Gemeenschap van goederen / Huwelijkse voorwaarden / Samenwonend / Ongehuwd / 
Geregistreerd partnerschap 
 

o Ja, ik wil bij de loting aanwezig zijn (bij meer dan twee aanmeldingen zal de 
notaris aanwijzen wie dit zijn) 

o Hierbij geef ik toestemming mijn/onze gegevens aan de notaris te verstrekken 
voor de loting 

 
Keuze voor kaveltype 
Let op: U kunt slechts één categorie aankruisen. 

o 5 Kavels geschakeld bouwen NH 4194-4198 

o 12 Kavels vrijstaand NH 4179-4189 en 4199 

o 4 Kavels klein vrijstaand NH 4190-4193 

o 4 Kavels geschakeld bouwen OKW 4056-4059 
 
 

*Bijvoorbeeld: als uw partner/familielid los van u inschrijft en daarmee de kans op inloten probeert te 
vergroten 


