
Inschrijfformulier aankoop Van Limburg Stirumwei 18 te Kollum 

De ondergetekende: 

Voornaam : __________________________________________  

Achternaam : __________________________________________  

Bedrijfsnaam : __________________________________________  

Adres : __________________________________________  

PC en woonplaats : __________________________________________  

Telefoonnummer : __________________________________________  

Email adres : __________________________________________  

Kvk nummer : __________________________________________  

 
Verklaart door het ondertekenen van dit formulier een bod uit te brengen op het pand met 
bijgebouwen, erf en ondergrond zoals in de advertentie omschreven, staande aan de Van Limburg 
Stirumwei 18 te Kollum. Dit formulier dient gezamenlijk met het bijgevoegde UEA formulier waar de 
bedrijfsgegevens en deel III A,B en C  ingevuld zijn, te worden ingediend. 
 
Bieding : €                                                                                           KK 

Zegge_____________________________________ KK 
 

Bieder wil het pand gaan gebruiken voor de volgende (bedrijfsmatig-) activiteiten en tevens 
omschrijven wat de plannen met het karakteristieke pand (Westenstein) zijn. Wordt dat gesloopt, 
behouden in de huidige staat eo verbeterd met behoud van de karakteristieke elementen: 
 
 
 
 
 
 
Het aantal arbeidsplaatsen per 1-1-2020 : 
Aantal werknemers :___________________________ 
 
Zijn er plannen om het karakteristieke pand en omgeving (pand Westenstein) in het kader van de 
bedrijfsvoering op korte of langere termijn: 

1. Te slopen  ja/ nee 
2. In stand te houden ja / nee 
3. Te verbeteren met het in stad houden van de karakteristieke elementen van het gebouw ja 

/nee 
Het is de inschrijver bekend dat: 
1. er geen woningbouw op die locatie wordt toegestaan; 
2. het pand gefaseerd wordt opgeleverd waarbij verhuur bespreekbaar is; 
3. een bieding onder de minimale vraagprijs als vermeld in de advertentie niet tot gunning leidt. 
4. De kosten voor een eventuele bestemmingsplanwijziging voor kosten van de koper zijn en dat de 

onherroepelijke wijziging van het bestemmingsplan als ontbindende voorwaarde wordt 
opgenomen. 

5. Het college van B&W het recht heeft niet tot gunning over te gaan. 

Het college van B&W zal op basis van de inschrijvingen bepalen aan wie gegund wordt op basis van de 

bovenstaande criteria. Over de gunning wordt om privacy redenen niet gecorrespondeerd.  

 

_______________________    ____________________________ 
(naam en handtekening)                (naam en handtekening) 


