
 
 
VOLMACHT PROJECT 1E FASE ZANDPOORT IN OLYMPIAKWARTIER WEST 

Loting- en reserveringsprocedure. 

Dit formulier en de kopie legitimatiebewijs(zen) dienen uiterlijk 27 juni om 17:00 uur ingeleverd te zijn 
bij de kavelwinkel. 

 

1. de heer/mevrouw*: 
geboren te:     op: 
wonende te:  
zich legitimerende met een:   met nummer: 
geldig tot: 
burgerlijke staat:* 
 

2. de heer/mevrouw*: 
geboren te:     op: 
wonende te: 
zich legitimerende met een:   met nummer: 
geldig tot: 
burgerlijke staat:* 

*Bij gemeenschap van goederen dient de overeenkomst door beide partners te worden aangegaan. 

hierna (zowel tezamen als afzonderlijk) ook te noemen: Volmachtgever; 

 

verklaart/verklaren: 

 

volmacht te geven aan: 

de heer/mevrouw*: 
geboren te:     op: 
wonende te: 
zich legitimerende met een:   met nummer: 
geldig tot: 
burgerlijke staat: 
hierna te noemen: Gevolmachtigde; 

 

*doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 

 



 
 
 

 

om voor en namens Volmachtgever, in het kader van de loting van bouwkavels in het project 1e fase 
Zandpoort in Olympiakwartier West te Almere: 

1. bij de door de gemeente Almere georganiseerde loting op 29 juni om 17:45 uur, van de kavels 
in het project 1e fase Zandpoort Olympiakwartier West te Almere, aanwezig te zijn; 

2. bij inloten van Volmachtgever, het kiezen van een kavel, waarop de Volmachtgever zich heeft 
ingeschreven; 

3. bij inloten en keuze van een kavel, de daarbij behorende reserveringsovereenkomst met de 
gemeente Almere aan te gaan, voor zover noodzakelijk nader uit te werken/in te vullen en te 
ondertekenen; 

 

Volmachtgever verklaart bekend te zijn met de documenten en informatie die van toepassing is/zijn op 
de kavels in het project 1e fase Zandpoort in Olympiakwartier West te Almere, waaronder onder meer – 
doch niet uitsluitend – begrepen: 

 

- de informatie op de website http://www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl/zandpoort 
- het inschrijfformulier 
- spelregels Geschakeld Bouwen 
- de reserveringsovereenkomst 

 

 

Handtekening(en): 

 

……………………………………………….. …………………………………………………… 

naam (1):     naam (2): 

plaats:      plaats: 

datum:      datum: 

 

NB: Gevolmachtigde dient diens eigen geldig legitimatiebewijs en (een) kopie(ën) van het 
geldig legitimatiebewijs/de geldige legitimatiebewijzen van de Volmachtgever(s) mee te 
brengen naar de loting. 

 

http://www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl/zandpoort

