
 

Inschrijfformulier start verkoop 32 kavels Nobelhorst in Almere 
sluiting 23 oktober 2018 om 17:00 uur 

 
 

 

Procedure loting kavels  
 

Voor de start verkoop van 32 nieuwe kavels in Nobelhorst in Almere  geldt de volgende 
procedure 

 
1. U vult het inschrijfformulier in.  
2. Het compleet ingevulde en ondertekende inschrijfformulier mailt u uiterlijk 23 oktober 2018  vóór 

17:00 uur naar notariskantoor PVM Notarissen: info@pvmn.nl. 
Inschrijfformulieren die na dit tijdstip worden ontvangen, worden niet meegenomen in de loting en 
worden direct door de notaris vernietigd. U ontvangt hiervan geen mail. 

3. De notaris maakt slechts voor deze loting gebruik van uw persoonsgegevens op het inschrijfformulier. 
4. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u per mail een bevestiging van de notaris. Indien de 

notaris onregelmatigheden heeft aangetroffen in het inschrijfformulier, maakt de notaris hiervan 
gelijktijdig een melding.  

5. Bij de loting en toewijzing kunnen maximaal twee gegadigden aanwezig zijn. U kunt op het 
inschrijfformulier uw belangstelling hiervoor kenbaar maken. De eerste twee gegadigden ontvangen 
van de notaris per mail een uitnodiging om bij de loting aanwezig te zijn. 

6. De digitale loting en de daaropvolgende toewijzing vindt plaats op 25 oktober 2018 om 9:00 uur op het 
kantoor van de notaris. 

7. De notaris bepaalt via een loting de volgorde waarin de kavels  worden toegewezen. De toewijzing 
vindt  plaats  op basis van uw 1ste kavelkeuze. Als niet alle kavels zijn toegewezen, dan volgt  een 
volgende toewijzingsronde waarin wordt gekeken naar uw 2e keuze, respectievelijk uw 3e keuze.  

8. Van de loting wordt door de notaris een proces-verbaal opgemaakt. 
9. De notaris vernietigt het inschrijfformulier uiterlijk 2 weken na de lotingsdatum. 
10. Uiterlijk op 29 oktober 2018 ontvangt u per mail van de gemeente Almere bericht over de uitslag van 

de loting.  
11. De gegadigde aan wie een kavel is toegewezen, wordt door de gemeente Almere uitgenodigd om  op 

30 oktober 2018 onderstaand tijdstip de reserveringsovereenkomst (eventueel samen met partner) te 
tekenen. Als u deze dag niet aanwezig kunt zijn, neemt u dan contact op met de Kavelwinkel. 
 

Kavels  Datum Tijd 
NH 4233 - 4237 30 oktober 2018 09:30 uur 
NH 4238 - 4243 30 oktober 2018 10:30 uur 
NH 4244 - 4248 30 oktober 2018 12:00 uur 
NH 4249 - 4254 30 oktober 2018 13:30 uur 
NH 4255 - 4260 30 oktober 2018 14:30 uur 
NH 4261 - 4264 30 oktober 2018 16:00 uur 

 
12. Er is geen reserve- of belangstellendenlijst. Kavels die op 30 oktober 2018 nog beschikbaar zijn, 

kunnen vanaf 31 oktober 2018 via de online kavelkaart op ikbouwmijnhuisinalmere.nl  worden 
gereserveerd.  
 
Heeft u op dit moment een reserveringsovereenkomst met de gemeente Almere voor een kavel en 
wenst u aan deze loting mee te doen? Neem dan voor het invullen en mailen van dit inschrijfformulier 
contact op met de Kavelwinkel voor de mogelijkheden. 
 
Ik verklaar/wij  verklaren  kennis te hebben genomen van en gaan akkoord met bovenstaande 
lotingsprocedure 
 
Plaats  :…………………………. 

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

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

mailto:info@pvmn.nl


Inschrijfformulier start verkoop 32 kavels Nobelhorst in Almere 
sluiting 23 oktober 2018 om 17:00 uur 

Inschrijfformulier loting kavels NH4233-NH4264 Nobelhorst in Almere 

Onderstaande gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de loting 

Bij geconstateerde onregelmatigheden, beslist de notaris over de geldigheid van de inschrijving. 

Gegadigde 
De heer/mevrouw achternaam en initialen…………………...……………………………………… 
E-mailadres:………………………………………… …………………………………………………… 

Partner (indien van toepassing): 
De heer/mevrouw achternaam en initialen ...………………………………………………………… 
E-mailadres:………………………………………… …………………………………………………… 

1ste keuze 
2e keuze 
3e keuze 

Houdt u er rekening mee dat de hypothecaire lening wellicht alleen verstrekt wordt aan de personen 
die vermeld staan op de reserveringsovereenkomst.  

o Ja, ik zou bij de loting aanwezig willen zijn. Als ik word uitgenodigd, ontvang ik hiervan via de
notaris een mail.

o Hierbij geef ik toestemming bovenstaande gegevens aan notariskantoor PVM Notarissen te
verstrekken om de benodigde werkzaamheden ten behoeve van de loting van de uitgifte van 32
kavels in Nobelhorst in Almere te verrichten.

De gemeente Almere hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van 
persoonsgegevens. Op de website van de gemeente Almere kunt u lezen hoe de gemeente met uw 
persoonsgegevens omgaat. Voor informatie gaat u naar www.almere.nl/privacy-statement 

http://www.almere.nl/privacy-statement

