Inschrijfformulier Verkoop bij inschrijving Markt 7 en Varkensmarkt 6 te
Goedereede

Hierbij verklaart ondergetekende dat hij/zij een bod wenst uit te brengen op:

Adres Markt 7 en Varkensmarkt 6
Goedereede.
Minimaal inschrijfbedrag € 500.000,=

Uit te brengen Bod:

Bod

€

Bod zegge
Voorbehoud financiering

Ja/Nee

Toelichting op het bod;
Beschrijving van het plan
(mag ook op een toe te
voegen bijlage)
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De Gemeente/Woningbouwvereniging en de Stadsraad willen graag zien dat de nieuwe
bestemming van de gebouwen een toegevoegde waarde voor de Stad Goedereede zal zijn.
Wat voegt uw plan toe aan deze wens voor de Stad Goedereede?
(mag ook op een aparte bijlage worden toegevoegd).

Persoonsgegevens bieder (s):
Naam
Bedrijfsnaam (indien van
toepassing)
Voornamen
Geboorteplaats
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail








De verkoper behoudt het recht voor om al dan niet te gunnen, zij zijn dus niet per definitie
verplicht tot levering over te gaan.
De hoogste prijsbieder is niet per definitie de beste bieder.
Verkoop vindt plaats onder voorbehoud van gunning waarbij naast het bod ook het voorgenomen
gebruik, het zoveel mogelijk behoud van monumentale en cultuurhistorische waarden, aanpak
duurzaamheid en eventueel openbaarheid van de gebouwen worden meegewogen in de
gunning.
Een aanbod komt tot stand door ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier
en een toelichting op het bod waarin duidelijk het plan m.b.t. de bestemming van de gebouwen
en de beoordelingscriteria worden beschreven. Het inschrijvingsformulier en het plan dienen
uiterlijk voor sluitingsdatum en sluitingstijd worden ingeleverd. Bedragen worden uitgedrukt in
euro’s, als absoluut getal vermeld en niet gerelateerd aan een ander aanbod.
Bij de inschrijving dient een kopie van zijn/haar geldig legitimatie bewijs te worden bijgevoegd.

Ondergetekende verklaart het informatiepakket( bestaande uit de verkoopprocedure en rapport Dorp,
Stad en Land te hebben ontvangen en van de inhoud kennis te hebben genomen.
Datum: …………………………………………….

Plaats:……………………………………..

Handtekening(gen):………………………………………………………………………………………..
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