
 

 

BIEDINGSFORMULIER: BERGWEG 340  
(PRINS BERNHARDPARK 6) 

 
Betreffende de onroerende zaak : 
de percelen met opstallen met overige toebehoren, ondergrond, erf en tuin, 
staande en gelegen aan de Bergweg 340 te Enschede, kadastraal bekend gemeente 
Lonneker sectie AM nummer 1438 gedeeltelijk. 

 
 
Ondergetekende(n): 
 
Naam   :          
 
Voornamen  :          
 
Geboorteplaats :          
 
Geboortedatum :          
 
Adres   :          
 
Woonplaats  :          
 
Postcode  :          
 
E-mail adres  :          
 
Telefoon  :          
 
Telefoon mobiel :           
 
Burgerlijke staat  : gehuwd/ongehuwd/geregistreerd partner* 
Huwelijksgoederenrecht : gemeenschap van goederen/huwelijksvoorwaarden/n.v.t.* 
Samenwonend  : ja/nee* 
Legitimatiebewijs   : paspoort/identiteitskaart* (kopie toevoegen) 
 
Hierna (samen)  te noemen bieder, 
 
Brengt op de bovengenoemde onroerende zaak het volgende bod uit: 

 
Adres    : Bergweg 340, 7524 CZ ENSCHEDE 
 
Bedrag (kosten koper) : €           
 
Zegge (bedrag voluit)  :           
 
*Graag omcirkelen wat van toepassing is 



 

 

Financiering:   Voorbehoud financiering  : ja /nee* 

Aantal weken   :       
    tot bedrag van  :       
 
Overige voorbehouden ja /nee* 
    te weten:          
              
              
              
 
Gewenste aanvaardingsdatum:        
     (uiterlijk 15 mei 2019) 
Bijzondere bepalingen: 
- Voorbehoud gunning door verkoper. 
- Verkoper behoudt zich het recht voor om niet aan de hoogste bieder te gunnen als er 

sprake is van meerdere biedingen en het verschil tussen het hoogste bod en de 
opvolgende bieding(en) kleiner is dan 10.000,- euro.  
In deze situatie heeft verkoper de mogelijkheid om de voorwaarden als 
aanvaardingsdatum en eventuele ontbindende voorwaarden bij de bieding te 
betrekken en te gunnen aan de bieder met de voor opdrachtgever meest interessante 
combinatie van prijs met bijbehorende voorwaarden. 

- Verkoper heeft de voorkeur bij een snelle aanvaarding en geen/zo weinig mogelijk 
voorbehouden. 

- Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de informatie welke 
samen met dit biedingsformulier door de makelaar is verstrekt en gaat akkoord met de 
voorwaarden bij inschrijving. 
 

Biedingen dienen schriftelijk uiterlijk maandag 14 januari 2019 om 17.00 uur te zijn ingeleverd 
ten kantore van Thoma Post Makelaars Enschede, Koningsplein 11, 7512 AC te Enschede. 
 
Datum:  …………………………       
 
Plaats:   ………………………… 
 
 
Handtekening(en):  …………………………  ………………………… 
 
 
 
 
 
 
*Graag omcirkelen wat van toepassing is 


