INSCHRIJFFORMULIER OPTIE KOOPWONING ZEESTER VLIELAND
INSCHRIJVER
Achternaam
Tussenvoegsel(s)
Voorna(a)m(en)
Adres
Postcode / Woonplaats
Geboortedatum en -plaats
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer werk
Telefoonnummer mobiel
E-mail adres privé
E-mail adres werk
Legitimatiebewijs + nummer

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Man / Vrouw *)

Burgerlijke staat

: Ongehuwd / samenwonend met / gehuwd met / voornemens te
huwen met / geregistreerd als partner met / alleenstaand*)

Achternaam
Tussenvoegsel(s)
Voorna(a)m(en)
Adres
Postcode / Woonplaats
Geboortedatum en -plaats
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer werk
Telefoonnummer mobiel
E-mail adres privé
E-mail adres werk
Legitimatiebewijs + nummer

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Man / Vrouw *)

* doorhalen wat niet van toepassing is.
GEEFT AAN OPTIE TE WILLEN NEMEN OP ÉÉN VAN DE VOLGENDE WONING(EN):
Aanvinken van meerdere kavels is mogelijk, er wordt dmv loting maar één kavel toegekend
☐ Zeester kavel 20 te Vlieland
☐ Zeester kavel 21 te Vlieland
☐ Zeester kavel 22 te Vlieland
☐ Zeester kavel 23 te Vlieland
☐ Zeester kavel 24 te Vlieland
☐ Zeester kavel 25 te Vlieland
e

1 voorkeur: ___________________________________
e

2 voorkeur: ___________________________________
e

3 voorkeur: ___________________________________
e

4 voorkeur: ___________________________________
e

5 voorkeur: ___________________________________
e

6 voorkeur: ___________________________________
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Reden economische gebondenheid Vlieland:

Woonruimte die wordt achtergelaten:

Het formulier worden door de gemeente getoetst op “economische binding met het eiland”. Wij vragen
u daarom een kopie van uw arbeidscontract bij de in te leveren stukken te voegen, of een ander
bewijs waaruit blijkt dat uw voor het voorzien in uw bestaan afhankelijk bent van het wonen op
Vlieland. Indien er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan de juistheid van dit ingevulde formulier
dan heeft de gemeente het recht om dit zorgvuldig te controleren. Indien dat aan de orde is, zal u
hierover vroegtijdig in kennis worden gesteld.
Door middel van loting zullen de opties op de woningen toegekend worden in aanwezigheid van
notaris mr. W.M. Cupido- Smit van notariskantoor Terschelling & Vlieland. Deze toekenning gaat als
volgt:
• U geeft op uw aanmeldformulier uw voorkeur aan in de volgorde 1 t/m 6. U geeft op uw
aanmeldformulier uw voorkeur aan in de volgorde 1 t/m 6. Indien er woningen zijn waarvoor u
niet in aanmerking wilt komen, geeft u dit op het formulier aan. U doet dan niet mee in de
loting voor deze woningen.
• Belangstellenden die aan alle drie de criteria voldoen (economische binding,
meerpersoonshuishouden en achterlaten gehuurde woonruimte) komen als eerst aan bod bij
de loting. Daarna de belangstellenden die aan twee van de drie criteria voldoen (economische
binding en een van de overige criteria). Tot slot alleen de personen die enkel een
economische binding hebben maar niet voldoen aan de overige twee criteria.
• In aanwezigheid van de notaris wordt er door middel van loting een naam getrokken. De naam
die getrokken wordt krijgt als eerste een optie toegekend op de woning die het hoogste op zijn
of haar voorkeurslijstje staat.
• Indien die woning al is toegekend aan een andere belangstellende, zal de persoon die
getrokken is een optie op een woning van zijn/haar voorkeurlijstje toegewezen krijgen die nog
niet is toegewezen, in volgorde van voorkeur.
• Mochten alle woningen van zijn/haar voorkeurslijstje al geopteerd zijn, dan wordt de
belangstellende in volgorde van trekking op de wachtlijst geplaatst. Dit proces herhaalt zich tot
alle lootjes getrokken zijn.
• Mocht een optie op een woning komen te vervallen, dan zal de eerstvolgende van de
wachtlijst benaderd worden om alsnog optie te nemen op een woning die is vrijgekomen. Het
maakt dan niet meer uit of diegene wel of geen voorkeur voor deze woning had.
De trekking vindt plaats op 28 augustus 2019 om 14.00 uur in het gemeentehuis te Vlieland. U kunt
bij deze trekking aanwezig zijn. Wilt u op uw formulier aangeven of u aanwezig wilt zijn bij de trekking
en met hoeveel personen u wilt komen?
☐ Wij zijn WEL aanwezig bij de trekking en komen met _____ personen
☐ Wij zijn NIET aanwezig bij de trekking
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U dient dit formulier samen met de kopie van uw arbeidscontract uiterlijk vrijdag 23 augustus in te
leveren aan de balie van het gemeentehuis of te zenden aan:
Gemeente Vlieland
De heer H. Nieuwenhuis
Dorpsstraat 127
8899 AE Vlieland
Formulieren die ontvangen worden na 23 augustus 2019 komen niet meer in aanmerking voor de
lotingsprocedure.

Datum:
Plaats:

_________________________________
_________________________________

Handtekening*:

_________________________________

*Met het ondertekenen en indienen van dit formulier confirmeert u zich aan de procedure van de loting.
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