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OPTIEVERZOEK  
Bouwkavels Villa’s aan de stenen tuin (blok 4), Indië te Almelo  
E-mail adres   :__________________________________________________ 
De heer / mevrouw  :__________________________________________________ 
Adres    :__________________________________________________ 
Postcode en woonplaats :__________________________________________________ 
Telefoonnummer  :__________________________________________________ 
Telefoonnummer  :__________________________________________________ 
 
 
Wij verzoeken je kavelvoorkeur aan te geven (1e keus, 2e keus). Indien je geen specifieke 
voorkeur hebt of geen andere kavel wenst, verzoeken wij je dit ook aan te geven. 
 

Kavelnummers  
4-01  
4-02  
4-03  
4-04  
4-05  
4-06  
4-07  

  
 
Eventuele voorwaarden: 
Voorbehoud financiering?      : Ja / nee 
Heb je recent een hypotheekgesprek gehad?   : Ja / nee 
Voorbehoud verkoop eigen woning?     : Ja / nee 
Ga je akkoord met afname / betaling van de kavel in 2023? : Ja / nee 
Wil je een gratis waardebepaling van je eigen woning?  : Ja / nee  
Wil je een gesprek met een hypotheekadviseur?    : Ja / nee 
 
Eventuele opmerkingen / voorwaarden:  
 
 
 
 
 
 
 
Deze optie-aanvraag dien je uiterlijk vrijdag 3 maart a.s. voor 17:30 uur in te leveren bij ons op 
kantoor of te mailen naar judith@kamphuismakelaars.nl. Maandag 6 maart a.s. worden de 
opties verdeeld. Door ondertekening van dit formulier stem(men) ik / wij in met de voorwaarden 
van de inschrijving (pagina 2).  
 
 
Handtekening optie aanvrager:    Handtekening (eventuele) partner: 
 
___________________________    ___________________________ 
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Voorwaarden inschrijving: 

- Aanmelding geschiedt geheel vrijblijvend en zonder verplichting tot koop. 
- Het is van belang dat het inschrijfformulier volledig is ingevuld en ondertekend. Alleen 

volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. 
- Indien er meerdere kandidaten voor één bouwnummer zijn dan, zal er door middel van 

toewijzing (de meest geschikte kandidaat op basis van de eventuele voorwaarden), de 
volgorde van deze kandidaten worden vastgesteld. Bewoners van de wijk Indië hebben 
voorrang bij gelijke geschiktheid.   

- Echtparen / stellen welke samen een bouwkavel willen kopen tellen als 1 inschrijving.  
- De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, hetgeen inhoudt dat 

uitsluitend de op dit formulier vermelde aanvrager op het opgegeven woonadres voor het 
voorkeursnummer(s) in aanmerking kan komen.  

- Aan je aanmelding kunnen geen rechten worden ontleend.  


