
Lotingsprocedure
Welke gegevens zijn benodigd?

Op het aanmeldingsformulier worden van u de volgende 

gegevens gevraagd: 

Voornaam / achternaam / adres / woonplaats

Geboortedatum 

Telefoonnummer

E-mailadres

Elke deelnemer kan drie voorkeuren aangeven in volgorde 

van prioriteit.

1ste Voorkeur voor kavel 

2de Voorkeur voor kavel 

3de Voorkeur voor kavel  

Wanneer vindt de loting plaats?

Op woensdag 28 oktober 2020 van 19.30 - 20.30 uur.

Wie zijn aanwezig bij de loting?

• Notaris, de heer Marco Rijk,  

van Van Hecke Houben Notarissen

• Wethouder mevrouw Debbie Heesakkers

• Projectleider Oppe Brik, de heer Luc Drost. 

Hoe meld ik me aan?

Na de kijkavond op woensdag 7 oktober 2020 is het mogelijk 

om schriftelijk kenbaar te maken deel te nemen aan de 

loting.

Een aanmeldingsformulier is beschikbaar op de website van 

de gemeente Beesel en is tevens   beschikbaar vanaf 

donderdagochtend 8 oktober op het gemeentehuis.

U kunt het aanmeldingsformulier vanaf donderdagochtend  

8 oktober 2020 - gedurende de indieningtermijn - volledig 

ingevuld en getekend in te leveren bij het gemeentehuis  

c.q. als e-mail te versturen naar loting@beesel.nl.

De sluitingsdatum om deel te nemen aan de loting is 

maandag 26 oktober om 12.00 uur.

Wie kan deelnemen aan de loting?

Per relatie kan één persoon zich aanmelden voor de loting. 

Van een relatie wordt gesproken wanneer men  

(1) getrouwd is, (2) een geregistreerd partnerschap heeft of 

(3) samenwonend is. Dit wordt gecontroleerd aan de hand 

van het bevolkingsregister. 
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Is de loting openbaar of te volgen via video-diensten?

U kunt niet aanwezig zijn bij de loting of het volgen via 

video-diensten.

Zodra de loting heeft plaatsgevonden informeren de 

makelaars de ingelote kopers mondeling, telefonisch of 

schriftelijk.

Hoe wordt geloot?

In de volgorde van eerst de 4 kavels voor 

levensloopbestendige woningen, daarna de 2 kavels voor de 

2^1- kapwoningen en tenslotte de 8 kavels voor de 

vrijstaande woningen.

Per kavel wordt geloot uit de deelnemers met de 1ste 

voorkeur voor deze kavel.

Passen?

Het ruilen van een gelote kavel ná de loting is niet 

toegestaan. Het kan zijn dat iemand alsnog afziet van de 

koopovereenkomst binnen de gestelde termijn van een week, 

dan wordt in volgorde van belangstelling met de 1ste 

voorkeur voor deze kavel de eerst volgende kandidaat 

benaderd. De notaris ziet toe op een zorgvuldige handeling.


