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AANVRAAGFORMULIER ALS BEDOELD IN ART. 9 LID 5 VAN DE ERFPACHTSVOORWAARDEN EN 
ART. 25A VAN HET SPLITINGSREGLEMENT (VERVREEMDING).                           
 
Na invulling en ondertekening gelieve te retourneren aan de bestuurder van de VvE op bovenvermeld 
adres. 
 
ONDERGETEKENDE(N): 
 
1. Voorletters:.........…(Roep) naam:.........................(Achter)naam:..................................................M/V 
 
Adres:...............................................................Postcode:......................Woonplaats:.................................. 
 
Tel.no. ( privé ):.......……...................................Tel.no.( mobiel  of  zakelijk ):...…….................................... 
 
E-mail-adres:....................................................... 
 
Geboortedatum: …/… / …… Geboorteplaats:………………….  
 
Beroep:.................................................................................. 
 
2. Voorletters:.........…(Roep) naam:.........................(Achter)naam:..................................................M/V 
 
Adres:...............................................................Postcode:......................Woonplaats:.................................. 
 
Tel.no. ( privé ):.......……...................................Tel.no.( mobiel  of  zakelijk ):...…….................................... 
 
E-mail-adres:....................................................... 
 
Geboortedatum: …/… / …… Geboorteplaats:………………….  
 
Beroep:.................................................................................. 
  
Huisdieren:..................................................................................................................................................... 
 
Type schip:.........................................................................Scheepsnaam:....……………………………….. 
 
Lengte : ……………meter,   Breedte :…...................meter,   Diepgang: ………………..meter 
 
VERZOEKT TOESTEMMING TOT HET IN GEBRUIK NEMEN VAN DE WONING, GELEGEN OP HET 
NUMANSGORS  Nr.:.......... 
 
Telefoonnummer op het Numansgors:....………....………………….( voor zover reeds bekend )  
 
Gegevens ( eventueel ) bemiddelende Makelaar:   
Naam:............................................................. Tussenpersoon:……………………………………………. 
 
Vermoedelijke ) datum ingebruikname woning :.………………………...................................................  
 
 
 
Indien de woning niet privé wordt aangekocht, komt de woning op naam van:  
 



Pagina 2 van 2 doc.:Versie januari 2021 ballotageformulier aspirant kopers VVE Numansgors 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
( Vermoedelijke ) datum transport leveringakte : ……………………………………………..................... 
 
Bij notaris :………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres:..............................................Postcode:..........................Woonplaats:.............................................. 
 
Op welk adres wilt u de correspondentie en nota’s van de Vereniging van Eigenaars ( VvE ) ontvangen ? 
(bij voorkeur per mail). 
 

0 Adres:.....................................................Postcode:.........................Woonplaats:....................... 
 
0       E-mailadres: ……………………………………………… 

 
Wilt u de bestuurder machtigen tot het automatisch incasseren van de voorschotbijdragen en de overige 
verplichtingen aan de VvE?   JA / NEE 
Indien JA, dan ontvangt U tijdens de ballotage hiervoor een z.g. SEPA machtigingsformulier ter 
ondertekening. 
 
Na volledige invulling en inzending van dit formulier zal een lid van de Ballotagecommissie na ontvangst 
van uw aanvraag binnenkort contact met u opnemen teneinde een afspraak voor een ballotagegesprek 
te maken en dan de formulieren te ondertekenen.    
 
AKKOORD VOOR BALLOTAGE: 
 
Numansdorp d.d.:........................... 
 
Handtekening Ballotagecommissie: 
 
x......................................................  
 
Opmerkingen Ballotagecommissie: 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
ONDERGETEKENDE  verklaart  goede nota te hebben genomen van de erfpachtsvoorwaarden  en het 
splitsingsreglement alsmede van de door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten en 
verklaart een en ander onverkort te zullen naleven.  
( Ondertekenen in aanwezigheid van een lid van de ballotage commissie); 
 
ALDUS  GETEKEND  
 
Numansdorp d.d.:........................... 
 
HANDTEKENING: 
   
x.................................................................... 
 
Opmerkingen van de aanvrager :  
…..……………………………………………………….................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 


