
Inschrijfformulier voor bouwkavels 

Piekenhoef, Zonnebloem fase 2 2019 

Aanvrager 
 

 0 de heer 0 mevrouw 

Voornamen + achternaam: 
 

   

Geboorteplaats + Datum: 
 

   

Straatnaam: 
 

   

Postcode + woonplaats: 
 

   

Telefoon: 

 

   

Emailadres: 

 

 @  

Burgerlijke staat: 0 gehuwd/                                  

geregistreerd partner 

o samenwonend 0 thuiswonend 

(toekomstig)Partner 
 

 0 de heer 0 mevrouw 

Voornamen + achternaam: 
 

   

Geboorteplaats + datum: 
 

   

Adres: 
 

0 als boven 0 afwijkend vul hieronder uw adres in 

Straatnaam: 
 

   

Postcode + woonplaats: 
 

   

Telefoon: 
 

   

Emailadres: 
 

 @  

Burgerlijke staat: 0 gehuwd/ 

geregistreerd partner 

0 samenwonend 0 thuiswonend 

 

Per aanvrager en (eventuele toekomstige) partner kan slechts één inschrijfformulier worden 

ingeleverd c.q. zal slechts één inschrijfformulier aan de loting worden toegelaten. Kandidaten die 

zich hier niet aan houden, verliezen hun door loting verkregen positie.  

 

De inschrijfperiode is van 6 mei 2019 tot en met 17 mei 2019 

Uw inschrijving moet 17 mei 2019 om 12.00 uur binnen zijn.  

Inschrijvingen die later binnen komen, worden niet meer meegenomen. 

 

Uw inschrijfformulier kunt u in een gesloten enveloppe afgeven bij de receptie van het 

gemeentehuis, Raadhuislaan 2, 5341 GM Oss. 

 

  



Hij/zij wenst/wensen deel te nemen aan de inschrijving voor de navolgende bouwkavel, waarbij 

zijn/haar/hun keuze in onderstaande tabel wordt ingevuld: 

 

 

Kavel
nr: 

Oppervlakte  
in m2 

Kavelprijs  
excl. btw 

Kavelprijs  
incl. btw 

Uw Keuze 

1039 574 € 169.330,00 € 204.889.30  

1051 620 € 182.900,00 € 221.309,10  

1052 642 € 189.390,00 € 229.161,90  

1053 780 € 225.675,00 € 273.066,75  

1054 750 € 221.250,00 € 267.712,50  

1055 687 € 202.665,00 € 245.224,65  

1056 705 € 207.975,00 € 251.649,75  

1057 721 € 212.695,00 € 257.360,95  

1058 755 € 214.462,50 € 259.499,63  

1059 749 € 213.465,00 € 258.292,65  

1060 801 € 221.017,50 € 267.431,18  

1061 699 € 199.215,00 € 241.050,15  

1062 667 € 190.095,00 € 230.014,95  

1063 654 € 186.390,00 € 225.531,90  

1064 693 € 197.505,00 € 238.981,05  
 

 

Toewijzing 

De loting van de bouwkavels vindt plaats op 22 mei 2019 om 10.00.00 uur in de Anton Jurgenszaal 

in het gemeentehuis van Oss. U bent van harte welkom om bij deze loting aanwezig te zijn. 

 

 

 


