
Biedingsformulier 

U kunt onderstaand formulier invullen 

De ondergetekende: 

Achternaam : 

Voornamen (voluit) : 

Handelt u in hoedanigheid van beroep of bedrijf? : 

Geboorteplaats : 

Geboortedatum : 

Adres en huisnummer : 

Telefoonnummer : 

E-mailadres : 

Burgerlijke staat : 

Als u optreedt/tekent voor of namens een rechtspersoon, wilt u dan de onderstaande gegevens ook 
invullen. 

In welke hoedanigheid tekent u namens de rechtspersoon? : 

Naam rechtspersoon : 

Statutaire vestigingsplaats : 

Kantooradres : 

Ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer : 

VERKLAART hierbij een onherroepelijk en onvoorwaardelijk bod te doen van: 

Bod in cijfers : Afl.  

Bod voluit geschreven: 

op het registergoed: 

Adres en huisnummer : 

Kadastrale gegevens: : 

Het registergoed zal in het openbaar worden verkocht voor notaris mr. C.A. Tromp op

Ondergetekende verplicht zich na acceptatie van voormeld bod op eerste verzoek van de notaris een 
koopovereenkomst te ondertekenen waarvoor de van toepassing verklaarde algemene en bijzondere 
voorwaarden gelden.  Akkoord
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- kopie geldig paspoort, ID of rijbewijs
- uittreksel KvK indien van toepassing
- bereidheidsverklaring, een bankgarantie of andere vorm van zekerheid als bewijs voor

nakoming van de betaling van het bod en de bijkomende kosten.

Getekend te     op 

Ondergetekende is er mee bekend dat hij op grond van die voorwaarden schadeplichtig is, indien hij 
verzuimt tijdig zijn medewerking te verlenen. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen 
van de toepasselijke algemene- en bijzondere verkoopvoorwaarden. Akkoord

Dit biedingsformulier dient samen met de volgende informatie uiterlijk op de datum als gemeld in de 
advertentie ten kantore van NewLeaf Notary te worden ingeleverd of via de email naar 
auction@newleafaruba.com te worden verstuurd.  

Mee te sturen informatie: 

NewLeaf Notary J.E. Irausquin Boulevard 22 
Tel: 280-0233 | info@newleafaruba.com

Pagina 2

mailto:auction@newleafaruba.com

	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Dropdown4: [ ]
	Date5_af_date: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Date19_af_date: 
	Text20: 
	Date21_af_date: 
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off


