Formele inschrijving 14 bouwkavels Plantjevlag Vossenpels Zuid
1. Doel van de inschrijving
Met het doen van een inschrijving geef je te kennen interesse te hebben in één van de 14 bouwkavels
in het project Plantjevlag in Vossenpels Zuid. De inschrijvingsprocedure is bedoeld om het aantal
belangstellenden voor kavels te peilen en indien er naar oordeel van de gemeente Nijmegen
voldoende belangstelling is over te gaan tot loting en het aanbieden van een optieovereenkomst.
2. Feiten
 Het bestemmingsplan staat maximaal 14 woningen toe.
 Op de kavels is vergunningsvrij bouwen toegestaan, met dien verstande dat zelfbouwers zich
dienen te houden aan de regieregels die zijn vastgelegd in het –bij de optieovereenkomst te
ontvangen- kavelpaspoort.
 De verkaveling van het deel ten zuiden van de ‘doorsteek’ ligt vast.
 In het deel ten noorden van de ‘doorsteek’ is beperkt ruimte voor tweekappers. De
verkavelingssuggesties geven de verschillende mogelijkheden weer. Inpassen van tweekappers
hangt samen met de volgorde van loting. Het kan dus voorkomen dat belangstellenden inschrijven
voor een tweekapper, maar dat die op het moment van mogen kiezen niet meer beschikbaar zijn.
 De gemeente sluit reststroken ten gevolg van de verkaveling uit.
3. Inschrijfvoorwaarden
 De inschrijvingsperiode start op 9 maart en sluit op 16 maart 2018.
 Je kunt inschrijven voor de loting, door middel van het invullen van het inschrijfformulier dat je in
het informatiepakket of als download op plantjevlag.nl aantreft.
 Het volledig ingevulde inschrijfformulier dient uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 om
16.00 uur in bezit te zijn van de Kavelwinkel Nijmegen (E-mail: kavelwinkel@nijmegen.nl).
Inschrijfformulieren die na deze datum worden ontvangen, worden uitgesloten van de loting.
Indien je ervoor kiest het formulier per post te verzenden, is het moment van ontvangst hiervan
voor eigen risico. Na ontvangst van het formulier krijg je per e-mail een bevestiging van ontvangst.
 Iedere persoon, echtpaar of samenlevingsverband kan maximaal bij één inschrijving
betrokken zijn.
 Inschrijving als individu of als duo:
Er worden twee soorten inschrijvingen onderscheiden, te weten:
a. individuele inschrijving: de inschrijving is bedoeld voor het realiseren van één woning;
b. inschrijving als duo: de inschrijving door meerdere personen samen is bedoeld
voor het realiseren van een tweekapper op een daarvoor bestemde kavel.
Bij een inschrijving als duo dienen beide partijen van het duo het inschrijfformulier geheel in
te vullen. De formulieren dienen vervolgens gebundeld als één inschrijving ingediend te
worden.
 Inschrijving staat alleen open voor natuurlijke personen.
 Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.
 Alleen een volledig ingevuld inschrijfformulier wordt gezien als volwaardige inschrijving.
 Middels inschrijving geef je aan interesse te hebben voor een kavel. Je hoeft géén
voorkeur voor een specifiek kavelnummer aan te geven.
 Toewijzing van de kavels gebeurt middels loting.
 Op 22 maart 2018 om 13 uur vindt in de Kavelwinkel Nijmegen (Thermionpark 7, Lent) onder alle
inschrijvers de openbare loting van de kavels plaats. De loting wordt uitgevoerd door notaris
mr. M.J.J. de Wit van Hekkelman notarissen Nijmegen. Alle inschrijvers worden uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn. Tijdens de loting trekt de notaris uit alle inschrijvers een lot op numerieke
volgorde. Het lotnummer bepaalt de rangorde om een keuze te mogen uitbrengen op een
bouwkavel.
 Door inschrijving ga je akkoord met deze voorwaarden.

4. Toewijzing kavels
Op 22 maart vanaf 14 uur - aansluitend aan de loting - mag de inschrijver met het nummer 1 als
eerste een kavel kiezen. Daarna volgt nummer 2 etc. Je moet in principe aanwezig zijn bij de loting
om in aanmerking te komen voor een kavel. Indien je niet aanwezig kunt zijn, kun je je door middel
van bijgaande volmacht laten vertegenwoordigen.
Een inschrijver kan maximaal één kavel toegewezen krijgen. Aan de inschrijvers wordt voor de kavel
van hun keuze een optieovereenkomst verstrekt. Wordt deze optie niet verzilverd, dan gaat het recht
tot het nemen van een optie over naar de eerstvolgende inschrijver van de lotinglijst. Dat geldt ook in
het geval zich een optant terug trekt in de optieperiode. Voorbeeld: Als degene met lotnummer 1 zich
tijdens de optieperiode terugtrekt, wordt de eerstvolgende die nog geen kavel had toegewezen
gekregen en dan bovenaan de lotinglijst staat benaderd.
Een inschrijver of optant kan geen tweede voorkeur aangeven of als reserve worden aangemerkt voor
een ander (al gekozen) kavelnummer.

5. Optie
Na de optieverlening en acceptatie hiervan, word je uitgenodigd voor een individueel verkoopgesprek
met de verkoopcoördinator van de Kavelwinkel Nijmegen. Gemeente Nijmegen zal de geopteerde
kavel twee maanden voor jou gereserveerd houden. De reserveringsperiode is bedoeld om je de
gelegenheid te geven die informatie in te winnen, die je nodig acht om tot het al dan niet aangaan van
een koopovereenkomst te besluiten.
De optievergoeding bedraagt € 750,- inclusief Btw. Binnen twee weken na ondertekening van deze
optieovereenkomst zal Gemeente Nijmegen je hiervoor een factuur sturen. Indien de optievergoeding
niet binnen de gestelde betalingstermijn wordt voldaan, vervalt de optie. Aan het einde van de
optieperiode word je gevraagd of je overgaat tot aankoop van de kavel. Dan stelt de Gemeente
Nijmegen een koopovereenkomst op.
De optievergoeding van € 750,- wordt bij juridische levering van de kavel in mindering gebracht op de
koopsom. Indien je besluit niet tot koop over te gaan, wordt deze optievergoeding niet terugbetaald.

Nijmegen, maart 2018
Aan deze inschrijfprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

