
Gemeente Beveren     
Overheidsopdrachten en juridische zaken 
Stationsstraat 2 - 9120 Beveren 
Tel. 03 750 17 37 
Gunther.verberckmoes@beveren.be 
 
 
KANDIDAATSFORMULIER APPARTEMENT PROSPER PARK 
 
De ondergetekende(n), 
 
naam:  .................................................................................................................  

voornaam:  .........................................................................................................  

adres:  .................................................................................................................  

telefoon:  ............................................................................................................  

GSM:  ...................................................................................................................  

e-mail: ................................................................................................................  

Hierna genoemd ‘de kandidaat-koper’ 
 
doet hierbij een aanbod tot aankoop via de Gemeente Beveren 
 

van 
1ste keuze:  appartement nr. …. voor een prijs van …………………… EUR (excl. 
kosten, incl. fietsenstalplaatsen) en autostaanplaats nr. P…… voor een prijs van 
…………………… EUR (excl. kosten) 
 
2de keuze:  appartement nr. …. voor een prijs van …………………… EUR (excl. 
kosten, incl. fietsenstalplaatsen) en autostaanplaats nr. P…… voor een prijs van 
…………………… EUR (excl. kosten) 
 
3de keuze:  appartement nr. …. voor een prijs van …………………… EUR (excl. 
kosten, incl. fietsenstalplaatsen) en autostaanplaats nr. P…… voor een prijs van 
…………………… EUR (excl. kosten) 
 

4de keuze:  appartement nr. …. voor een prijs van …………………… EUR (excl. 
kosten, incl. fietsenstalplaatsen) en autostaanplaats nr. P…… voor een prijs van 
…………………… EUR (excl. kosten) 
 
 
 
 
 
 



Gaat het om een gehuwd persoon, dan dienen beide echtgenoten het formulier te tekenen, tenzij 

deze persoon volgens zijn (haar) huwelijksvermogensstelsel bevoegd is om alleen onroerende 

goederen te kopen. In geval er een huwelijkscontract gemaakt werd gelieve hier te vermelden: 

- datum: .................. 

- naam van de notaris: ............................ 

- aard: wettelijke gemeenschap, algemene gemeenschap, gemeenschap van aanwinsten, 

scheiding van goederen, scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten 

(schrappen wat niet past). 

trouwboekje (fotokopie); 

 

 

 

Bij te voegen documenten: 

Dit kandidaatsformulier is slechts geldig indien een kopie van de 
belastingsbrie(f)(ven) (inkomensjaar 2018, aanslagjaar 2019) van de kandidaat-
koper(s) is bijgevoegd. 

 
  

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de aankoop van dit appartement: 

Zie bijgevoegd reglement verkoop bouwgronden door de gemeente Beveren. 

In tegenstelling tot de bewoningsplicht van 10 jaar, zoals opgenomen in voormeld 

reglement, is er bij de aankoop van een appartement slechts een bewoningsplicht van 5 jaar. 

 

 

Aan te vullen gegevens door kandidaat-koper (schrappen wat niet past): 

 

1) aantal jaren gedomicilieerd in de gemeente: ……… jaar 

 

2) kinderen ten laste:     JA 

       NEEN 

 

    Indien JA, aantal kinderen: ………... kinderen 

 

3) leeftijd tussen 18 en 45 jaar:   JA 

       NEEN 

 

4) inwonende persoon met een handicap:  JA 

       NEEN 

 

5) De kandidaat-koper heeft een eigendom. JA 

       NEEN 

 

 

 

Aldus gedaan te ............................. op ................................. 

     en, na lezing ondertekend. 


