
 

 

 

Procedure kavelverkoop Prins Bernhardpark 
 
 
 
Op 18 juni 2016 vond er, tussen 13:00 en 16:00 uur, een Kavelverkenning (informatiebijeenkomst) 
plaats bij het kantoor van ADT, Zuidkamp 31 te Enschede en vanaf dat moment is de uitgebreide 
website www.prinsbernhardpark.nl ook in de lucht gegaan. 
Zowel de algemene brochure van Prins Bernhardpark als de prijslijsten en de kavelpaspoorten (geeft de 
exacte afmetingen, locatie van eventuele bomen en de belangrijkste bouwvoorschriften weer) waren 
vanaf dat moment te verkrijgen. Dit bood de gelegenheid je te oriënteren of één of meerdere kavels 
geschikt zijn om je wensen en ideeën op te realiseren. 
 
Op vrijdag 9 september 2016, van 16:30 tot 19:30 uur, vindt er op Prins Bernhardpark een 
informatiebijeenkomst plaats waar naast informatie over de kavels ook verdere informatie, inclusief de 
mogelijkheid tot bezichtiging, zal worden verstrekt over twee bestaande panden (Prins Bernhardpark 14 
en 19) die in het najaar (los van de kavels) in verkoop gaan.  
 
Wanneer je concrete interesse hebt voor een kavel op Prins Bernhardpark, dan kun je vanaf vrijdag 24 
september 2016, om 9:00 uur bij ADT (Zuidkampweg 31 te Enschede) persoonlijk een optieverzoek 
indienen. Daarbij hanteren we het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. 
Dit betekent dat op volgorde van aanmelding, op bovengenoemde datum/tijd, de opties op de kavels 
worden verdeeld. 
 
Verkoopprocedure 
Mocht je een kavel toegewezen krijgen, dan ontvang je kosteloos een formele reservering van één 
maand waarin je je verder kunt oriënteren op de kavel, de te bouwen woning en de financiering. 
Als je aan het einde van deze kosteloze reservering nog positief bent over de kavel en de 
mogelijkheden, kun je de reservering met een periode van maximaal zes maanden verlengen, ingaand 
vanaf het moment van ondertekening van deze reservering.  
Aan deze verlengde reserveringsperiode zijn wel kosten verbonden in de vorm van een rentepercentage 
over de koopsom (op jaarbasis). Dit rentepercentage wordt jaarlijks bepaald op basis van het 
rentepercentage, genoemd in de Programmabegroting van de gemeente Enschede.  
Na de reserveringsperiode van 6 maanden dien je te beslissen of je de kavel wilt kopen. Zo niet, dan 
worden de reserveringskosten in rekening gebracht. Zo wel, dan wordt de koopovereenkomst 
opgemaakt die getekend dient te worden. Hierna heb je nog 9 maanden de tijd om de kavel in eigendom 
te verkrijgen. 
 
Voor verdere informatie verwijzen we naar het document ‘Verkoopvoorwaarden en 
stimuleringsregelingen particuliere nieuwbouwkavels’, welke te downloaden is op de website van Prins 
Bernhardpark (bij doorklikken op een specifieke kavel van je voorkeur onderaan de pagina onder 
Documenten) of naar de technische brochure Prins Bernhardpark welke in (de loop van) september 
2016 beschikbaar komt. 
 

http://www.prinsbernhardpark.nl/

