
10 VRIJE KAVELS NOORDRAND 

IN FASE 9&10  

  P A G I N A  1 V A N  1  

 

Toelichting op proces van loting en toewijzing 

 
1) De gemeente Edam-Volendam verkoopt tien luxe zelfbouwkavels aan de Noordrand van fase 9&10 in de 

Broeckgouw. 

2) Indien u wilt deelnemen aan het loting- en toewijzingsproces, meldt u zich aan d.m.v. het digitale 

aanmeldformulier via DigiD uiterlijk 11 juli 2018 voor de keuze-avond,  die nu gepland staat op 19 juli 2018.  

3) Het digitale aanmeldformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Na afronding kunt u het 

bevestigingsformulier downloaden en/of opslaan. Tevens ontvangt u een bevestigingsmail op het ingevulde 

emailadres. 

4) Van de kandidaten wordt verwacht dat zij serieuze belangstelling hebben en de aankoop kunnen financieren. 

Wij adviseren u hieraan voorafgaand onderzoek te doen naar de financiële haalbaarheid. 

5) Per relatie (gehuwd, geregistreerd partnerschap en/of samenwonend op hetzelfde woonadres) kan één persoon 

deelnemen aan een keuzemoment, en dient de BSN van de partner te worden opgevoerd op het 

aanmeldformulier.  

6) Wij willen u de kans bieden om gezamenlijk als duo deel te nemen. U krijgt de mogelijkheid om samen op één 

lotnummer als duo mee te loten voor twee aansluitende bouwkavels, indien beschikbaar. Uw beoogde buren 

moeten ook ingeschreven zijn als woningzoekenden. U dient zich beiden aan te melden voor de keuzeavond en 

dit aan te geven in het aanmeldformulier. Op de keuzeavond zelf geeft u aan met wie u het duo vormt. U dient 

beiden aanwezig te zijn of er moet een machtiging zijn afgegeven. 

7) Alle aangemelde deelnemers aan de keuzeavond ontvangen een persoonlijke uitnodiging ongeveer een week 

voor de keuze-avond. Bij binnenkomst op de keuze-avond wordt uw aanwezigheid gecontroleerd en kan 

gevraagd worden uzelf te legitimeren. 

8) Kandidaten die voor de keuzeavond zijn uitgenodigd, maar niet aanwezig kunnen zijn, kunnen een machtiging 

afgeven. Deze machtiging moet vooraf gemeld worden via broeckgouw@edam-volendam.nl en bij binnenkomst 

worden afgegeven. In verband met de identiteit van zowel de machtiginggever als de gemachtigde, dient van 

beide personen een legitimatiebewijs (of kopie daarvan) te worden overlegd. 

9) Wie na aanmelding onverhoopt niet kan komen, kan zich afmelden via broeckgouw@edam-volendam.nl.  

Voor wie zonder afbericht niet aanwezig is op de keuze-avond, vervalt de inschrijving in het 

woningzoekendenregister! 

10) De wethouder Ruimtelijke Ordening of diens vervanger begeleidt de loting in samenwerking met de 

projectnotaris.  

11) De notaris trekt één voor één de lootjes met namen van de ingeschreven én aangemelde kandidaten. Nadat de 

lijst is vastgesteld, zal de eerst getrokken kandidaat de eerste kavelkeuze mogen maken, enz. Mochten er hierna 

nog kavels resteren, dan komen de niet-ingeschreven respectievelijk te laat aangemelde kandidaten aan bod op 

basis van loting. 

12) Het nummer van de gekozen kavel wordt op de lijst en op het scherm  vermeld.  

13) Indien uw voorkeurskavel niet meer beschikbaar is (gekozen door een kandidaat met een lager nummer), kan 

gepast worden. Dit wordt op de lijst genoteerd. Wordt van dit ‘passen’ gebruik gemaakt, dan kiest de kandidaat 

met het opvolgende lotnummer. De kandidaat die heeft gepast, wordt op de reserve-kandidaatlijst geplaatst. 

Indien er na de keuze-avond een kavel(s) terugkomt, wordt deze op volgorde aan de kandidaten op de 

reservelijst aangeboden. 

14) Wanneer u een keuze maakt op de keuze-avond, ontvangt u op de keuzeavond verdere informatie over het 

kavel (concept koopovereenkomst met bijlagen) en zal één van de verkoopmakelaars contact met u kan 

opnemen voor een afspraak tot ondertekening koopovereenkomst en toelichting. 

15) De aanmelding en woningzoekendecategorie vervalt na de betreffende keuzeavond. Bij iedere keuzeavond dient 

opnieuw aangemeld te worden om deel  te nemen. De keuzeresultatenlijst wordt bewaard in geval er kavels 

terugkomen en de reservelijst van toepassing is. 

16) Indien zich situaties voordoen, waar het ‘Proces van loting en toewijzing van nieuwbouwwoningen en 

bouwkavels’ niet in voorziet, beslissen burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam. 

 


