
 

Dit formulier kunt u tot uiterlijk 10 september 2021 tot 12.00 uur indienen 
via:  kavelsenpanden@apeldoorn.nl o.v.v Bieding Talmastraat. 

 

BIEDFORMULIER VERKOOP BOUWKAVEL TALMASTRAAT 23 TE APELDOORN 

 

De ondergetekende(n) 

Naam:    ________________________________________________________ 

Voornamen:   ________________________________________________________ 

Adres:    ________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ________________________________________________________ 

Telefoon (overdag):  ________________________________________________________ 

Mobiele nummer:  ________________________________________________________ 

E-mail adres:   ________________________________________________________ 

Hierbij handelend als:  ________________________________________________________ 

(Invullen hoedanigheid, bijvoorbeeld bestuurder of gevolmachtigde en bewijsstuk 

vertegenwoordigingsbevoegdheid meezenden; bijv. recent uittreksel handelsregister en/of 

volmacht van het bestuur)  

Van (naam organisatie): ________________________________________________________ 

(Statutair) gevestigd te:  ________________________________________________________ 

Kantoorhoudende te:  ________________________________________________________ 

 (feitelijk adres) 

KvK nummer:   ________________________________________________________ 

En als zodanig die rechtspersoon/vennootschap vertegenwoordigende, 

Verklaart/verklaren 

1. In de gelegenheid te zijn gesteld om zich te vergewissen omtrent de volledigheid en juistheid van 

de door en namens verkoper ter beschikking gestelde informatie en de toestand van de na te 

melden registergoederen, een en ander in de ruimste zin van het woord; 

2. Bekend te zijn met de inhoud van de koopovereenkomst; 

3. Bij deze een onvoorwaardelijk en onherroepelijk bod uit te brengen; 

Op de maatschappelijke bouwkavel aan de  Talmastraat 23 te 7331 PT Apeldoorn en voorheen 

bekend als ‘de Robbedoes’, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie N, nummer 7471:  

 

Ter hoogte van (in cijfers):  € ______________________________________________________ 
 
Zegge (in letters): _______________________________________________________________k.k. 
 
Ondertekend te:  ________________________________ op: _________________2021 
 
 
Naam / Namen:  ________________________________      ___________________________ 
 
 
 
 
Handtekening(en): ________________________________      ___________________________ 

mailto:kavelsenpanden@apeldoorn.nl


 

Dit formulier kunt u tot uiterlijk 10 september 2021 tot 12.00 uur indienen 
via:  kavelsenpanden@apeldoorn.nl o.v.v Bieding Talmastraat. 

 

De benodigde informatie kunt u vinden op www.apeldoorn.nl/talmastraat . De verkoop wordt verzorgd door: 

     

Reinders Makelaars   

Contactpersonen:  Jeroen en Frank Reinders 

Arnhemseweg 261 

7333 NB  Apeldoorn 

055-5 555 555 

Voor vragen of extra informatie kunt contact opnemen met dit makelaarskantoor. 
Door middel van dit biedformulier kunt u een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bieding op het geheel doen.  
 

De formulieren, inclusief een omschrijving van de plannen, dienen uiterlijk vrijdag 10 september 2021 om 12.00 uur in het 
bezit te zijn van de gemeente Apeldoorn. Dit formulier kunt u digitaal inleveren bij: 

 

 

 
Kavels + Panden  
O.v.v. Bieding Talmastraat  
kavelsenpanden@apeldoorn.nl 

 

Daarbij moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Europese identiteitskaart of Nederlands 
rijbewijs) worden gevoegd, evenals een bewijsstuk van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de 
rechtspersoon/vennootschap. 
Wij adviseren u tot aan uw bieding www.apeldoorn.nl/talmastraat te blijven checken voor de laatste updates. 
 

Biedingen die te laat zijn ingediend of  op een andere wijze zijn ingediend dan hiervoor vermeld behoeven niet 
te worden geaccepteerd.  
 

Voorts geldt het volgende:  
a. Het bod dient te zijn omschreven als een concreet bedrag in euro’s (dus bijvoorbeeld niet een bedrag dat 
afhankelijk is gesteld van andere bedragen); 

b. Het bod dient te worden vermeld exclusief overdrachtsbelasting; 

c. Het bod mag niet uitgebracht zijn op basis van ‘akte de command’ of ‘nader te noemen meester’; 

d. Biedingen die te laat zijn ingediend, onvolledig zijn ingediend of op andere wijze zijn ingediend, hoeven niet 
te worden geaccepteerd. 

e. In beginsel vindt gunning plaats op basis van het principe plan en prijs, waarbij de gemeente Apeldoorn de 
kwaliteit van het ingediende plan en de hoogte van de bieding weegt. Dit plan zal daarbij moeten voldoen aan 
de eisen van de vigerende bestemming, de voorwaarden  uit het kavelpaspoort en de verplichtingen die 
behoren bij de bouw van een nieuw pand. 

f. Verkoper heeft het recht om niet op biedingen in te gaan, niet te gunnen, te gunnen aan een ander dan de 
hoogste bieder (in verband met de kwaliteit van het plan), of zich omtrent het al dan niet gunnen te beraden. 

g. Over de beoordeling van de plannen wordt niet inhoudelijk gecorrespondeerd. 

h. Een BIBOB-toets kan onderdeel uitmaken van de procedure (zie koopovereenkomst). 
i. Het staat de gemeente Apeldoorn vrij de UBO status op te vragen van deelnemende bieders. 
 

De planning met betrekking tot de verkoop is als volgt:  
-Deadline uitbrengen bieding: 10 september 2021  uiterlijk vóór 12.00 uur ‘s middags 

-Beslissing op (voorlopige) gunning: 1 oktober 2021 
 

Indien op basis van uw bod door de gemeente Apeldoorn tot gunning wordt overgegaan, komt de 
overeenkomst daarmee tot stand op basis van de tekst van de koopovereenkomst, onder voorbehoud van 
bekrachtiging door het college van burgemeester en wethouders. Een concept van de koopovereenkomst is te 
vinden op de website.   

U ontvangt zo spoedig mogelijk een bericht en dient aansluitend de koopovereenkomst te ondertekenen. Het is 
dus van belang dat u goed bereikbaar bent. 
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