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INSCHRIJFFORMULIER 

 

Betreft bieding op 

MARTINUSKERK, DORPSWEG 116,  

SCHELLINKHOUT 

Uiterlijk donderdag 30 september 2021, vóór 16.00 uur  

dient dit formulier in het bezit te zijn van  

BOEi t.a.v. Margot Simons 

Postbus 2641, 3800 GD Amersfoort / m.simons@boei.nl 

 

A. ONDERGETEKENDE(N): 

 

Naam bedrijf:   ………………………………………………………………………………… 

 

Naam directeur/eigenaar: ……………………………………………………………………………….. 

 

Adres:    ………………………………………………………………………………… 

 

Woonplaats:   ………………………………………………………………………………… 

 

Postcode:   ………………………………………………………………………………… 

 

Telefoon werk:  ………………………………………………………………………………… 

 

Telefoon mobiel:  ………………………………………………………………………………… 

 

E-mail:   ………………………………………………………………………………… 

 

KvK:    ………………………………………………………………………………… 

 

Branche:   ……………………………………………………………………………….. 

 

Of 

 

Naam:    ………………………………………………………………………………… 

 

Voornamen:   ………………………………………………………………………………… 

 

Geboorteplaats:  ………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum:  ………………………………………………………………………………… 
 

En 
 

Naam:    ………………………………………………………………………………… 

 

Voornamen:   ………………………………………………………………………………… 
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Geboorteplaats:  ………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum:  ………………………………………………………………………………… 

 

Adres:    ………………………………………………………………………………… 

 

Woonplaats:   ………………………………………………………………………………… 

 

Postcode:   ………………………………………………………………………………… 

 

Telefoon werk:  ………………………………………………………………………………… 

 

Telefoon mobiel:  ………………………………………………………………………………… 

 

E-mail:   ………………………………………………………………………………… 

 

Burgerlijke staat:  gehuwd*/ ongehuwd*/ geregistreerd partner* 

 

Huwelijksgoederenrecht gemeenschap van goederen*/ huwelijksvoorwaarden */ 

n.v.t. * 

 

Samenwonend:  ja*/ nee* 
 

 

 

 

B. BEANTWOORDT DE VOLGENDE VRAGEN: 

 
 

1. Brengt het volgende bod uit, bedrag € ………………………….Kosten Koper 

Zegge …………………………………………………………………………………………………Kosten Koper 

2. Voorbehoud van financiering ja*/ nee*, en zo ja voor welk bedrag € 

……………………………………………………………………………… tot …………………….……… (datum) 

3. Andere voorbehouden ja / nee, te weten ……………………………………………………………… 

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

4. Wat is de functie(s) waarvoor u de Martinuskerk wilt gebruiken 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

Het gebruik zoals in de vorige vraag omschreven levert conform de Nederlandse 

wetgeving voor meer dan 90% een btw belaste prestatie ja*/nee*.    
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5. Heeft de functie waarvoor u de Martinuskerk wilt gebruiken volgens u een 

toegevoegde waarde voor de buurt ja*/ nee*, en zo ja geef aan waarom 

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

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

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

6. Wilt u de Martinuskerk gaan verbouwen ja*/nee*, en zo ja geef een korte 

omschrijving wat u wilt verbouwen.………………………………………………………………………. 

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

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

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

C. VERKLAART: 

- Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld; 

- Door ondertekening van dit formulier kennis te hebben genomen van de 

verkoopbrochure, de verkoopprocedure en de concept koopovereenkomst, 

inclusief bijlagen, en met de inhoud daarvan in te stemmen.   

 

 

Datum:  ………………………………… Plaats:  ……….…………………….. 

 

 

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

 

 
 
* doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Bijlage(n):  

- Kopie legitimatiebewijs koper(s) 

- Voor zover het bod namens een rechtspersoon is ondertekend, een maximaal één 

maand oude en up-to date uittreksel uit het betreffende register bij de Kamer van 

Koophandel, waaruit blijkt dat de persoon/personen die het bod heeft/hebben 

ondertekend daartoe bevoegd was/waren, alsmede de statuten van die rechtspersoon 


