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BIEDFORMULIER LEIGRAAFSEWEG ONG., ZETTEN 
 
De ondergetekende(n): 
 
Naam:    __________________________________________  
Voornamen:    __________________________________________ 
Adres:     __________________________________________  
Postcode en woonplaats: __________________________________________  
Geboorteplaats- en datum:  __________________________________________  
Burgerlijke staat:   __________________________________________  
Nationaliteit:    __________________________________________  
Telefoon (overdag):   __________________________________________  
Mobiel:    __________________________________________  
E-mail adres:    __________________________________________ 
 
indien de bieder een rechtspersoon/vennootschap is: 
hierbij handelend als:   ____________________________________ 
(invullen hoedanigheid, bijvoorbeeld bestuurder of gevolmachtigde)  
 
van (naam):     ____________________________________ 
(statutair) gevestigd te:   ____________________________________ 
kantoorhoudende te (feitelijk adres): ____________________________________ 
Telefoon (overdag):    ____________________________________ 
Fax:      ____________________________________ 
 
en als zodanig die rechtspersoon/vennootschap vertegenwoordigende, 
 
verklaart: 
1. kennis te hebben genomen van het Verkoopprotocol en alle overige ter beschikking 

gestelde informatie op www.bog-auctions.com alsmede in de digitale dataroom van 
Cushman & Wakefield; 

2. 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 het/de registergoed(eren), een en ander in de ruimste zin van het woord;  

3.     bij dezen een onherroepelijk bod uit te brengen – conform de terzake van toepassing 
verklaarde Algemene Voorwaarden Online Vastgoed Verkoop en Algemene Voorwaarden 
Cushman & Wakefield – op: Leigraafseweg ong. te Zetten. 

 
ter hoogte van: 
 
 
EUR (in cijfers): ______________________________________________________ 
 
Zegge:   ______________________________________________________ euro 
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Eventuele voorbehouden 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Ondertekend te: ________________________   op:  _________________________  
 
Naam:              ________________________ 
 
 
 
Handtekening:  ________________________ 
 
 
 
Dit formulier kunt u afdrukken, ondertekenen en uiterlijk 16 mei 2018 toezenden samen met: 
a.  een goed leesbare kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar(s); en 
b.  een uittreksel uit het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel, ten tijde 

van de ondertekening van het biedformulier niet ouder dan één maand, waaruit blijkt dat de 
ondertekenaars van het biedformulier bevoegd zijn de betreffende rechtspersoon / 
vennootschap te vertegenwoordigen, 

 
aan:  Aitton Notarissen 

t.a.v. mr. B.R.D. (Bernard) Aitton 
Stationsstraat 2 
4001 CE Tiel 

 
Of per mail naar: aitton@aittonnotarissen.nl 
 
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 (notariële en overige) kosten, 

overdrachtsbelasting of omzetbelasting.  
c. Het bod mag niet uitgebracht zijn op basis van “acte de command” / ”voor zich of nader te 

noemen meester”. 
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