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AANVRAAG BOUWKAVEL
Gegevens van de aanvrager
Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
BSN-nummer
man

Geslacht

vrouw

Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2
e-mailadres

Gegevens van de partner
Naam en voorletters
Adres (indien afwijkend)
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
BSN-nummer
man

Geslacht

vrouw

Inschrijfcategorie
U schrijft zich in voor:
A.

(Let op: u kunt slechts één van de ondergenoemde categorieën aankruisen)

Een kavel bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning:
In twee bouwlagen met een kap
In één bouwlaag met een kap

B.
Een kavel bestemd voor de bouw van de helft van een blok van twee woningen
De medebouwer dient eveneens ingeschreven te staan

Alleen in te vullen indien u momenteel niet in Oldenzaal woonachtig bent
Hebt u in Oldenzaal gewoond?

ja

Nee

Zo ja, gedurende welke periode:

Economische binding
ja

Heeft u een werkgever

Nee; studerend / gepensioneerd / anders

Naam werkgever
Adres werkgever
Datum in dienst
Alleen indien u momenteel niet in Oldenzaal woonachtig bent dient u een werkgeversverklaring bij
te voegen (zie reglement artikel 3b)

Uw huidige woning
ja

Verlaat u een huurwoning?
Wat is de huurprijs per maand

Nee

€

Indien u een huurwoning bewoont met een huurprijs lager dan de huurtoeslaggrens, dan kunt u in
aanmerking komen voor vervroeging van de inschrijfduur (zie reglement artikel 8c). In dit geval dient
u een recente huurspecificatie bij te sluiten.
Verlaat u een koopwoning?

ja

Nee

Sinds wanneer bewoont u deze
woning
Heeft u al eens eerder een bouwkavel van de gemeente Oldenzaal gekocht?

ja

Nee

Zo ja, in welk jaar?
Let op: Indien u binnen een periode van 8 jaar een bouwkavel heeft gekocht komt u niet voor inschrijving in aanmerking (zie reglement artikel 4).

Ondertekening
Uw inschrijving is alleen geldig na ontvangst van het inschrijfformulier én van het inschrijfgeld.
Een onvolledig ingevuld formulier wordt niet in behandeling genomen.
Ondergetekende verklaart vorenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaatsnaam en datum

Handtekening aanvrager

