
 

Biedingsformulier Gemeente Smallingerland 
 

Biedingsformulier bouwkavel Saffier in Drachten. 

Ondergetekende(n): 

1.  naam: ________________________________________________________ 

    voornamen: ___________________________________________________ 

    geboortedatum en -plaats: _________________________________________ 

    adres: ________________________________________________________ 

    postcode en woonplaats: _________________________________________ 

    burgerlijke staat: 0 gehuwd / 0 ongehuwd / 0 geregistreerd partner/ 
           0 duurzaam samenwonend 
 
    telefoon thuis: ____________________ mobiel: _______________________ 

    telefoon werk: __________________________ 

    email*: _________________________________ 

 

2. naam: ________________________________________________________ 

    voornamen: ___________________________________________________ 

    geboortedatum en -plaats: _________________________________________ 

    adres: ________________________________________________________ 

    postcode en woonplaats: _________________________________________ 

    burgerlijke staat: 0 gehuwd / 0 ongehuwd / 0 geregistreerd partner/ 
           0 duurzaam samenwonend 
 

    telefoon thuis: ____________________ mobiel: _______________________ 

    telefoon werk: __________________________ 

    email*: _________________________________ 

* is verplicht ten behoeve van ontvangstbevestiging 



hierna (samen) te noemen: de ondergetekende; 

verklaart een bieding uit te brengen op de kavel aan de Saffier in Drachten ten bedrage van  
 
 
€ ---------------------------, inclusief BTW en vrij op naam. Dit bod is bindend voor de bieder. 
 
Biedingen lager dan € 253.000,-- (excl. Btw) en € 306.000,-- (incl. btw) vrij op naam worden 
door verkoper niet in overweging genomen. 
 
De kavel is kadastraal bekend Gemeente Drachten, sectie B, nummer nog nader te bepalen 
en is 1.265 m2 groot. 
 

De ondertekende verklaart kennis te hebben genomen van de: 

 

-  voorwaarden en procedure bij inschrijving bouwkavel Saffier Drachten 

-  verkooptekening 

-  concept-koopovereenkomst 

-  algemene voorwaarden voor verkoop van bouwterreinen Gemeente Smallingerland 2010 

-  richtlijnen 

 
Het is ondergetekende bekend dat deze bieding strikt persoonlijk en niet overdraagbaar is. 
 

            Ondergetekende wenst de kavel aan de Saffier in Drachten af te nemen en is bereid de 
koopovereenkomst binnen vijf werkdagen na bekendmaking van de uitslag in tweevoud te 
ondertekenen. 

Deze bieding dient uiterlijk vrijdag 6 januari 2023 vóór 12.00 uur in een gesloten envelop  in 
het bezit te zijn van: Breuker, Vellinga en Wiersma Netwerknotarissen, Stationsweg 49, 9201 
GH DRACHTEN, Gauke Boelensstraat 2;  
 
Mocht u op vrijdag 6 januari 2023 om 10.00 uur nog niet in het bezit zijn van een 
ontvangstbevestiging, wilt u dan contact opnemen met mevrouw A. Klaas. 
 
Er worden alleen alleen volledig ingevulde en ondertekende biedingsformulieren 
geaccepteerd. De biedingsformulieren worden niet in behandeling genomen als deze niet op 
tijd zijn ingediend of niet volledig zijn ingevuld of ondertekend. 
 
 
 
Getekend op ______________________________ te____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (handtekening inschrijver 1)      (handtekening inschrijver 2) 
 


