Voorkeursnummer:

Biedingsformulier / Koopovereenkomst
Betreft de bieding/ koop van het navolgende lidmaatschap:
Lidmaatschap - bungalow - chalet met nummer ____ te Durbuy / Petit Han op bungalowpark Sunclass
Durbuy
Ondergetekende(en)

:

Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoon
Mobiel
E-mail

Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoon
Mobiel
E-mail
Hierna te noemen “bieder(s) / koper(s)”
Brengt/brengen bij deze op bovengenoemd lidmaatschap met bijbehorende bungalow het volgende niet
vrijblijvende bod uit:
Bedrag € ………………Zegge …………………………………………………..………… (Exclusief kosten koper (€ 1.600
indicatief))
Onderdeel van bieding:
• _________________________________________________
• _________________________________________________
• _________________________________________________
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Gewenste opleveringsdatum (eigendomsoverdracht lidmaatschap): …………………………………
Bij gelijke biedingen door andere(n) bieder(s) brengt/brengen de bieder(s) / koper(s) bij deze een tweede
bod uit van:
Bedrag € ……………………………Zegge …………………………………………………..………… (Exclusief kosten koper)
Bieder(s) / Koper(s) verklaart/verklaren het object behorende bij het lidmaatschap te hebben bezichtigd en
of in de gelegenheid is/zijn gesteld dit te doen en de eventueel bijbehorende verkoopinformatie
heeft/hebben ingezien (verkoopbrochure, website of anders) en of ontvangen en van de inhoud kennis
heeft/hebben genomen dan wel hebben kunnen nemen. Tevens verklaart/verklaren koper(s) op de hoogte
te zijn van de jaarlijkse (park) kosten horende bij het lidmaatschap of in de gelegenheid te zijn gesteld om
van deze informatie kennis te hebben genomen.
Bieder(s) / Koper(s) is / zijn tevens bekend met het document ‘addendum verkoopdossier’ van het park
Sunclass Durbuy, wat hen voorafgaand / bij inschrijving voor de open dag is verstrekt of naar is verwezen
op de website.
Bieder(s) / Koper(s) is / zijn zich er van bewust dat voor het verwerven van een lidmaatschap / bungalow
geen hypothecaire lening op het lidmaatschap / bungalow mogelijk is.
Koper(s) verplicht(en) zich tot het storten van een waarborgsom van 10 % (tien procent) van de
overeengekomen koopsom van de betreffende bungalow. Dit bedrag dient uiterlijk d.d ____ / _____ / 2022
gestort te zijn op de derdengeldenrekening van de notaris.
Plaats:
Handtekening

Datum:
Handtekening

Naam Bieder / koper 1

Naam Bieder / Koper 2

Naam bemiddelaar VBSD : ____________________________________________
SVP compleet invullen, voorzijde paraferen en deze zijde ondertekenen en kopie geldig ID (identificatie)
verstrekken.
Onderstaande na afronding eventuele onderhandeling en acceptatie verkoper door bemiddelaar in te vullen.
================================================================================================

Overeengekomen prijs € ……………………….. Zegge ……………………………………………… (exclusief kosten koper) en
opleveringsdatum (eigendomsoverdracht lidmaatschap): …………………………………
Eventueel gemaakte afspraken:
0

________________________________________________________________________________

0

________________________________________________________________________________
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