
 
Inschrijvingsformulier  

Verkoop bij inschrijving voormalig basisschool en bijbehorende terrein 

gelegen aan de Jannumerwei 4, 9175 GH Reitsum 
 

De ondergetekende: 

 

Voornaam   :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Achternaam  :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bedrijf/organisatie :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres   :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode  :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Telefoonnummer :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Emailadres  :……………………………………………………………………………………………………………………… 

In aanmerking nemende dat ondergetekende bekend is met de volgende punten: 

- De bestemming van het verkochte is “Maatschappelijk”. Afhankelijk van het gewenste 

gebruik moet de bestemming nog gewijzigd worden. De kosten voor het wijzigen van het 

bestemmingsplan voor zowel de gemeente als andere externe partijen zijn voor rekening van 

de koper 

- De grootte van de perceel moet nog definitief vastgelegd worden en zal in totaal ca. 2400m² 

bedragen 

- Het pand wordt verkocht in de staat waarin het zicht thans bevindt 

- Kosten en belastingen in verband met de koop en eigendomsoverdacht zijn voor rekening  

van de koper 

 

Verzoekt de gemeente Noardeast-Fryslan in aanmerking te komen voor de aankoop van het pand en 

ondergrond ter grootte van ca. 2400 m² gelegen aan de Jannumerwei 4, 9175 GH te Reitsum tegen 

een bod van:  

€ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. kosten koper 



 

 

 

 

Het bod is gedaan onder en de koop wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat 

(keuze(s) aanvinken): 

o de koper voor de financiering van de onroerende zaak binnen 8 weken na ondertekening van 

de koopovereenkomst een bindend aanbod tot een hypothecaire geldlening van een erkende 

geldverstrekkende bankinstelling kan verkrijgen, 

o de koper ten behoeve van het plan de benodigde omgevingsvergunning kan verkrijgen, 

o de koper voor zover op grond van de wet vereist, na het moment van gunning ten aanzien 

van de onroerende zaak een besluit van de gemeente ontvangt waarin toegestemd wordt 

met de planologische bestemmingswijziging  van de onroerende zaak. 

Planbeschrijving: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Ondergetekende verklaart: 

1.  kennis te hebben genomen van de informatie over het betreffende pand 

2. deze inschrijving niet over te dragen aan derden 

3. dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

Plaats   :……………………………………………………………………………………………… 

Datum   :……………………………………………………………………………………………… 

Handtekening  :……………………………………………………………………………………………… 

 

Wij wijzen u er nogmaals op dat dit formulier uiterlijk 1 juli 2020 om 12:00 uur door ons moet zijn 

ontvangen.  

Email: info@noardeast-fryslan.nl  t.a.v. Daan Feenstra 

Afgifte: Balie gemeentehuis Dokkum, Koningstraat 13 te Dokkum 

Post: gemeente Noardeast-Fryslan, team Vastgoed & Grondzaken, Postbus 13, 9290 AA Kollum 

mailto:info@noardeast-fryslan.nl

