
Loting kavels Voskuilen



Spelregels

De loting wordt verricht door Wethouder Tielemans en is openbaar. 

Vanwege de nog onbekende coronamaatregelen krijgt u te zijner tijd een mail of de loting digitaal 
dan wel fysiek plaatsvindt. Indien de loting fysiek plaatsvindt dan krijgt u ook bericht of u met één 
of meerdere personen aanwezig mag zijn in verband met de coronamaatregelen. U bent niet 
verplicht om hierbij aanwezig te zijn.

Een koppel kan zich maar één keer inschrijven voor een betreffende kavel. Het is dus niet mogelijk 
om als stel apart van elkaar in te schrijven, om zo een grotere kans op een kavel te krijgen.

De inschrijver wordt ook de koper. Het is dus niet mogelijk om familieleden of vrienden in te laten 
schrijven, om zo een kavel voor een ander te reserveren. 

Bij de verkoop van de bouwkavels op Voskuilen geldt een zelfbewoningsverplichting van 3 jaar. Dit 
betekent dat de koper van de kavel een woning bouwt en daarin verplicht drie jaar blijft wonen. 
Indien er in de verplichte bewoningsperiode zaken voordoen waardoor de woning alsnog dient te 
worden verkocht kan het college van Burgemeester & Wethouders toestemming verlenen voor 
verkoop.

Per kavel worden er lootjes getrokken, u krijgt per kavel te horen op welke plaats u staat. Tijdens 
de loting maken we een lijst met de uitslag per kavel, daarna ontvangt u per e-mail op welke plaats 
u per kavel staat. Na de loting is er gelegenheid om vragen te stellen. 
Deze week wordt u persoonlijk benaderd, indien u op de 1e plaats staat.



Spelregels

Staat u twee keer (of meer) op plaats één dan moet u binnen 1 week kiezen welk kavel u kiest. 

Indien u op plaats 1 wordt geloot, krijgt u een optie van twee maanden. Binnen deze twee maanden 
moet overgegaan worden tot koop. Indien u niet wenst over te gaan tot aankoop, wordt de kavel 
aangeboden aan nummer 2. Die krijgt vervolgens ook voor twee maanden een optie.

Op deze manier proberen wij als gemeente Boekel het zo eerlijk mogelijk te houden voor iedereen.


