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Voor de start verkoop van de 1e fase kavels in Olympiakwartier-West in Almere-Poort 
geldt de volgende procedure. 

 
• De kiesvolgorde wordt door middel van loting bepaald. 
• Het compleet ingevulde en ondertekende lotingsformulier dienen samen met kopie(ën) 

legitimatiebewijs(zen) uiterlijk dinsdag  27 juni 2017 vóór 17:00 uur te zijn ingeleverd 
bij de Kavelwinkel in het Stadhuis. U kunt het ondertekende lotingsformulier  ook 
scannen en mailen naar: info@ikbouwmijnhuisinalmere.nl. In dat geval dient u een 
geldig legitimatiebewijs mee te brengen naar de loting. 

• Na ontvangst van het lotingsformulier ontvangt u van de Kavelwinkel een bevestiging. 
De loting vindt op 29 juni om 18:00 uur plaats in de Kavelwinkel, Stadhuisplein 1, 1315 
HR in Almere. U dient uiterlijk om 17:45 uur aanwezig te zijn. 

• U en uw eventuele partner dienen bij de loting aanwezig te zijn.  
• Indien uw partner verhinderd is, dient u een ingevulde en ondertekende machtiging, het 

ingevulde en getekende formulier ter medeondertekening en een kopie van het 
legitimatiebewijs in te leveren op uiterlijk dinsdag 27 juni 17:00 uur. 

• In uitzonderingsgevallen kunt u zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. In 
dat geval dient de gemachtigde een ingevulde en ondertekende machtiging aan de 
kavelwinkel vóór 27 juni 17:00 uur te overleggen. 

• Een gegadigde en zijn/haar partner kunnen slechts één lotingformulier indienen. 
Telkens wanneer een lotingsformulier is getrokken, wordt de kandidaat van wie de 
naam op het formulier vermeld staat uitgenodigd om een kavel te kiezen die hij/zij 
wenst te kopen. 

• Heeft u  op 29 juni een kavel gekozen, dan ondertekenen u en uw partner direct de 
reserveringsovereenkomst. Neemt u de inhoud van deze reserveringsovereenkomst 
dus voor de loting goed door!  

• Bij deze kaveluitgifte zijn de spelregels Geschakeld Bouwen van toepassing. 
• De loting eindigt op het moment dat alle beschikbare kavels gekozen zijn. 
• Er is geen reserve- of belangstellendenlijst na het sluiten van de loting. 
• Kavels die niet gekozen zijn zullen na de loting op de Kavelkaart getoond worden en 

zijn regulier via DigiD te reserveren.  
• Indien u op dit moment een (betaalde)reserveringsovereenkomst heeft voor een andere 

kavel binnen de gemeente Almere en u wenst in aanmerking te komen voor een kavel 
in dit project, dan dient u er rekening mee te houden dat aan u kosten in rekening 
worden gebracht en dat uw eerdere reservering direct zal komen te vervallen. 

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

Naam/Namen :…………………………. 

Handtekening(en)   :…………..……………... 
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Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het opmaken van de 
reserveringsovereenkomst. 
 
Gegadigde 
De heer/mevrouw* achternaam en initialen…………………...……………………………………… 
BSN nummer:…………………………………………………….………………………………………. 
Mobiel nummer ………..………………………………………………………………………………… 
E-mailadres:………………………………………… …………………………………………………… 
Adres:……………………………………………………………………………………………………… 
Woonplaats:………………………………………………………………………………………………. 
 
Partner: 
De heer/mevrouw*Achternaam en initialen ...………………………………………………………… 
BSN nummer:………….…………………………………………………………………………………. 
Mobiel nummer ……...…………………………………………………………………………………… 
E-mailadres:………………………………………… …………………………………………………… 
Adres:……………………………………………………………………………………………………… 
Woonplaats:………………………………………………………………………………………………. 
 
Huwelijkse staat: (aankruisen wat van toepassing is) 
   

o Gemeenschap van goederen (u dient beiden de reserveringsovereenkomst aan te gaan/te ondertekenen). 
o Huwelijkse voorwaarden* 
o Samenwonend* 
o Ongehuwd* 
o Partnerschap* 

 
 

* het toevoegen/verwijderen van partners is tijdens de reserveringsperiode niet meer mogelijk. 
 

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

 

Lotingsformulier   Kiesnummer: 

Achternaam en initialen:………………………………………………………………………………………… 

Achternaam en initialen partner:………………………………………………………………………………... 

. 


