
BIJLAGEN 
BIJLAGE 5 
INSCHRIJVINGSFORMULIER – 
NATUURLIJKE PERSONEN 
 



Deze gegevens dienen juist en volledig ingevuld te zijn. Bij onjuistheid, onduidelijkheid of onvolledigheid ervan, is het bod 
ongeldig. Alsook dient het ingevuld te worden in de Nederlandse taal en in de munteenheid euro. 
 
Ondergetekende(n), 
 

kandidaat-koper 1  

voornaam en naam: 

straat + huisnummer: 

postcode + gemeente: 

rijksregisternummer: 

geboortedatum en –plaats: 

telefoonnummer: 

e-mailadres: 

kandidaat-koper 2 (indien van toepassing) 

voornaam en naam: 

straat + huisnummer: 

postcode + gemeente: 

rijksregisternummer: 

geboortedatum en –plaats: 

telefoonnummer: 

e-mailadres:  

 
Hierna genoemd ‘de kandidaat-koper’. 
 



De kandidaat-koper verklaart zich hierbij eenzijdig en onherroepelijk, hoofdelijk en ondeelbaar, te verbinden tot het verwerven 
van de volgende eigendom : (schrappen wat niet past) 
 

Scenario A = Sint-Amandslaan 30 (villa) 
Scenario B = Sint-Amandslaan 26 (volledige site exclusief villa) 
Scenario A + B = Sint-Amandslaan 26-30 (volledige site) 

 
Voor het bedrag van (exclusief registratierechten, aktekosten en btw) van  
(bedrag in munteenheid euro, in letters en in cijfers) :  
 
  
  
 
De kandidaat-koper verklaart te weten dat, na het behandelen van de bieding(en), de Raad van Bestuur van het AGB SOK 
steeds de mogelijkheid heeft om niet in te gaan op dit aanbod of de procedure te hernemen. 
 
De kandidaat-koper verklaart bij aanvaarding van zijn bod voor de aankoop beroep te doen op notaris :  
 
  
 
De prijs is te betalen als volgt : 
 
• VOORSCHOT : 10 % van de verkoopprijs, te storten op de derdenrekening van de notaris van de verkoper en dit binnen 

de tien kalenderdagen na de kennisgeving van de ondertekening van de overeenkomst door het AGB SOK. De 
interesten zullen vrijgemaakt worden in handen van de verkoper bij het verlijden van de authentieke verkoopakte. 

 
• SALDO : Het saldo zal worden betaald bij het ondertekenen van de authentieke verkoopakte. Alle aan deze aankoop 

verbonden kosten, waaronder registratierechten en eventuele B.T.W. zijn voor rekening van de koper. Alle wijzigingen in 
het thans in voege zijnde registratie –en B.T.W.-tarief, hetzij verhoging, hetzij verlaging, en alle tegemoetkomingen van 
overheidswege onder de vorm van toelage, teruggave of andersom, zijn uitsluitend in het voor-of nadeel van de koper. 

 
De kandidaat-koper verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud van de informatieplicht opgelegd in de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (artikel 5.2.1 en 5.2.3). 
De kandidaat-koper verklaart tevens op de hoogte te zijn van de gevolgde verkoopprocedure van bieding onder omslag – 
verkoop onder voorwaarden.  
Het gedane bod blijft geldig gedurende de gehele verkoopprocedure. 
 
Gedaan te (plaats) 
  
op (datum 
  
 
kandidaat-koper 1, kandidaat-koper 2, 
(naam en handtekening) (naam en handtekening) 


