Algemene voorwaarden - inschrijfformulier
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bijbehorende digitale inschrijfformulier van
Landgoed De Klokkenberg en Hoeve Schoondonck.
2. Middels het bijbehorende inschrijfformulier krijgt u de mogelijkheid zich in te schrijven voor één
van de woningen van het project ‘Landgoed De Klokkenberg en/of Hoeve Schoondonck’;
3. Het betreft de inschrijving op de woningen in fase 3 & 4 van Landgoed De Klokkenberg en de 20
woningen van Hoeve Schoondonck.
4. Indien er een woning van uw voorkeur beschikbaar is, wordt u uitgenodigd voor een
verkoopgesprek.
5. Om in aanmerking te komen voor een woning dient u alle vragen op het inschrijfformulier volledig
en naar waarheid in te vullen.
6. Incomplete en/of niet leesbare formulieren worden niet in behandeling genomen.
7. Iedere inschrijver is gerechtigd één formulier in te leveren.
8. De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Dit houdt in dat uitsluitend de op dit
formulier vermelde inschrijver(s) op het opgegeven woonadres eventueel voor een gekozen
bouwnummer in aanmerking kan (kunnen) komen. Echtparen/partners die samen een woning willen
kopen dienen het formulier dan ook samen in te vullen. Afzonderlijke inschrijvingen zullen niet
worden geaccepteerd c.q. worden beschouwd als één inschrijving.
9. Hoeve Schoondonck → Formulieren die later binnenkomen dan 7 oktober 2020 12.00 uur zullen
niet worden meengenomen in de toewijzingsprocedure (uiteraard wel na afloop van deze procedure,
indien er dan woningen beschikbaar zijn).
10. Landgoed De Klokkenberg (Exploitatie BV) heeft het recht om zich bij toewijzing te baseren op de
door u ingevulde informatie in dit formulier en deze mee te laten wegen in de bepaling van de
volgorde van de toewijzing van een bouwnummer waarvoor zich meerdere kandidaten hebben
gemeld. Over de toewijzing wordt niet gecorrespondeerd. De betrokken makelaars en Landgoed De
Klokkenberg Exploitatie BV zijn niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet toewijzen.
11. Hoeve Schoondonck → Indien een woning van uw voorkeur kan worden toegewezen wordt u in
de week van 12 oktober 2020 door één van de makelaars per telefoon (vul s.v.p. meerdere
telefoonnummers in, opdat u goed bereikbaar bent) of e-mail geïnformeerd.
12. Indien u in aanmerking komt voor een woning, wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek
met de makelaar om de verdere verkoop te bespreken.
13. Indien er op basis van de door u aangegeven voorkeur geen bouwnummer voor u gereserveerd
kan worden, wordt u automatisch op de reservelijst geplaatst. U zal worden benaderd door een van
de makelaars zodra er een bouwnummer van uw voorkeur is vrijgekomen.
14. De persoon / personen die u op dit formulier invult, zal (zullen) indien van toepassing in de latere
koop- / aannemingsovereenkomst worden vermeld als ‘verkrijger(s)’.
15. Landgoed De Klokkenberg (Exploitaie BV) behoudt zich het recht voor om vanwege haar
moverende redenen een voorlopige toewijzing ongedaan te maken indien zich in het proces van
totstandkoming van de definitieve toewijzing/ondertekening van de koop- /
aannemingsovereenkomst vertraging voordoet die de makelaars/ Landgoed De Klokkenberg, mede in
het licht van een eerlijke behandeling van overige inschrijvers, niet acceptabel acht.
16. Na afloop van de onderhavige toewijzingsprocedure c.q. nadat alle inschrijvers zijn benaderd,
zullen de alsdan nog beschikbare woningen via de reguliere verkoop worden aangeboden.
17. Het inschrijfformulier is geheel vrijblijvend; zowel de ingeschreven(en) als de verkoper
verplichten zich niet tot de koop of verkoop. De vragen op het inschrijfformulier zijn naar waarheid
ingevuld. De op het inschrijfformulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen
gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

