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Sint Anthonis

Oploo 2014.

Algemeen
De uit te geven kavel wordt uitgegeven op basis van loting. lnschrijving voor deel
name aan de loting is mogelijk op basis van daartoe door de gemeentè beschikbaar
gestelde inschrijfformulieren.

2. lnschrijvingsvoorwaarden
Natuurlijke personen 1B jaar en ouder
De minimale leeftijd om tot de loting te worden toegelaten is 18 jaar. Zij die voorne-
mens zijn het te kopen perceel met de daarop te bouwen woning samen te bewonen
met partner, kunnen afzonderlijk inschrijven en daarmee hun kans op inloting vergro-
ten.

Overdraagbaarheid
De inschrijving is niet overdraagbaar aan derden

3. Loting en extra lot(en)
Plaats en tijdstip
De loting zal plaatsvínden op donderdag l6 oktober om 16.00 uur in
het gemeentehuis te Sint Anthonis.

Extra loten
Alleen deelname aan de op 6 maart 2014 gehouden loting voor de uítgífte van
bouwkavels ín Oploo kan recht geven op een extra lot. Beìangstellendén die toen af-
gezien hebben van een aangeboden kavel hebben geen recht op extra loten. Het
maximum aantal loten is 3.

4. lnschrijven
Het inschrijfformulier dient uiterlijk op zond ag 12 oktober 2014 in het bezit te zijn
van de gemeente Sint Anthonis. Latere inschrijvingen worden niet ín behandeling
genomen en geven geen recht op deelname aan de loting.

5. Recht op aankoop
Aan de inschrijving kan geen recht op aankoop worden onfleend.

6. Verkoop
De verkoop zal geschieden met in acht name van de algemene verkoopvoorwaarden
van de gemeente Sint Anthonis (voor zover hierboven daarvan niet is afgeweken) en
de opname van een antispeculatíebeding in de verkoopovereenkomst, hétgeen in-
houdt dat de woning voor een periode van vijf jaar, gerekend vanaf het moment dat
u zich op het adres van de níeuwe woning in het bevolkingsregister laat inschrijven,
niet verkocht mag worden.

7. Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor, indien de omstandig-
heden daar naar haar oordeel aanleiding voor geven, in afwijking van het boven-
staande te besluiten.
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