
                                                                                                       

 
 
 
 
 
 

Paraaf bieder 

Biedingsformulier Witbolstraat 1 en 3, 1032 LC te Amsterdam 

Bedrijfsnaam  : 

Naam   : 

Straat   : 

Postcode  : 

Woonplaats  :  

Telefoon mobiel : 

Telefoon werk  : 

E-mailadres   : 

Legitimatie  : paspoort-/rijbewijs-/verblijfsdocumentnummer……………………………… 
 
KVK-nummer  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hierna te noemen : Bieder 
 
 

Bieder verklaart middels het ondertekenen en het inleveren van dit formulier bij Van de Steege 

Bedrijfsmakelaars, op het navolgende onroerend goed (Vink aan op welk object/welke objecten er 

geboden wordt): 

 Witbolstraat 1, 1032 LC te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K, 

nummer 8105 

 Witbolstraat 3, 1032 LC te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K, 

nummer 8106 

 

Hierna te noemen: het o.g. 

 

een bieding uit te brengen ter hoogte van: € ……………………………,- k.k. 

(ZEGGE: …………………………………………………………………………………………………………), 

 

Onder de navolgende (ontbindende) voorwaarden: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Gewenste leveringsdatum: ……………………………………… 

 

Gewenste notaris: ………………………………………  



                                                                                                       

 
 
 
 
 
 

Paraaf bieder 

Bieder verklaart dat onderstaande documenten aan hem/haar ter beschikking zijn gesteld, en 

verklaart dat deze documenten een onverbrekelijk geheel vormen met zijn/haar bieding: 

- Eigendomsbewijs; 

- Kadastraal bericht en kadastrale kaart; 

- Erfpachtoverzicht; 

- Bestemmingsplan; 

- Meetrapport en/of plattegronden; 

- Bodemrapportage; 

- Inzake Witbolstraat 1: Huurovereenkomst, opleverrapport en beëindigingsovereenkomst; 

- Inzake Witbolstraat 3: Huurovereenkomst, allonge en huurfacturen; 

- Inzake Witbolstraat 3: Energielabel volgt bij levering. 

 

Vriendelijk wordt verzocht om bij dit biedingsformulier toe te voegen : 

- Kopie geldig legitimatiebewijs van bieder (burgerservicenummer en foto graag doorhalen); 

- (Indien van toepassing) uittreksel KvK van bieder. 

 

Bieder verklaart ermee bekend te zijn, dat wanneer de bieding wordt geaccepteerd door de 

verkoper, dat zij gebonden is aan zijn/haar bieding, en dat hij/zij niet gerechtigd is een andere 

koper en/of entiteit in de plaats te stellen. De koopakte dient binnen 2 weken na gunning te 

worden ondertekend. 

 

Dit geparafeerde en ondertekende biedingsformulier dient uiterlijk voor dinsdag 1 februari 2022, 

17:00 uur, te zijn afgegeven of gemaild naar/op onderstaande adresgegevens: 

Van de Steege Bedrijfsmakelaars    Handtekening bieder 

Buikslotermeerplein 418     Naam:  

1025 WP, Amsterdam     Plaats:   Datum: 

bog@vandesteege.nl       

 

        ……………………………… 


