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Inschrijfformulier voor bouwkavels  
Hoogstraat, Ewijk 2021 
 
 
Aanvrager:   0 de heer 0 mevrouw 

Voornamen:     

Achternaam:     

Geboorteplaats + 
datum: 

    

Straatnaam:     

Postcode + 
woonplaats: 

    

Telefoonnummer:     

E-mailadres:   @  

Burgerlijke staat:  0 gehuwd 0 geregistreerd 
partner 

0 samenwonend 0 thuiswonend 

(toekomstig) Partner:   0 de heer 0 mevrouw 

Voornamen:     

Achternaam:     

Geboorteplaats + 
datum: 

    

Adres: 0 als boven  0 afwijkend vul 
hieronder uw 
adres in: 

 

Straatnaam:     

Postcode + 
woonplaats: 

    

Telefoonnummer:      

E-mailadres:    @  

Burgerlijke staat:  0 gehuwd 0 geregistreerd 
partner 

0 samenwonend 0 thuiswonend 

 
 

Per aanvrager en (eventuele toekomstige) partner kan slechts één inschrijfformulier worden ingeleverd 
c.q. zal slechts één inschrijfformulier aan de loting worden toegelaten. Kandidaten die zich hier niet 
aan houden, verliezen hun door loting verkregen positie. 
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De inschrijfperiode is van 23 juni 2021 tot en met 28 juli 2021 
Uw inschrijving moet 28 juli 2021 vóór 17.00 uur binnen zijn. Inschrijvingen die later binnen komen, 
worden niet meer meegenomen. 
 
Uw inschrijfformulier kunt u in een gesloten envelop afgeven bij de receptie van de gemeente 
Beuningen, Van Heemstraweg 46, 6641 AE Beuningen. Zet op de envelop in duidelijk leesbaar de 
vermelding: ‘Inschrijving kavelverkoop Hoogstraat Ewijk’.  
 
In onderstaande tabel kunt u aangeven voor welke kavel(s) u zich wilt inschrijven. Schrijf uw keuze als 
volgt op: wilt u zich inschrijven voor één specifieke keuze, schrijf dan een ‘1’ achter de gewenste kavel. 
Wilt u zich inschrijven voor meerdere keuzes, schrijf dan uw keuze op in volgorde van uw wens: ‘1’, ‘2’, 
of ‘3’.  
 
in  
Kavel:  Oppervlakte  Kavelprijs exclusief 

btw 
Kavelprijs 
inclusief btw 

Uw keuze 

A 506 m2 € 158.917,50 € 192.290,20  

B 452 m2 € 142.380,- € 172.279,80  

C 399 m2 € 125.685,- € 152.078,90  

m2 
Kavelprijs 
Loting 
De kavels zullen worden toegewezen door middel van loting. Nadere informatie over de loting is 
beschreven in ‘Spelregels loting bouwkavels gemeente Beuningen’. Met verzending van dit 
inschrijfformulier geeft u mede aan kennis te hebben genomen van, en akkoord te zijn met onze 
spelregels loting bouwkavels gemeente Beuningen.  In verband met Covid-19 zijn wij afhankelijk van 
de dan geldende maatregelen om de loting bij te wonen. Na de sluiting van de inschrijving ontvangt u 
nader bericht over de loting.  
 
Ondertekening 
 
Datum:       Plaats: 
 
 
_________________________________________  _________________________________________ 
 
Naam:       Handtekening:  
 
 
_________________________________________  _________________________________________ 
 


