
Biedingenformulier Tiny Houses & 1 
vrijstaande woning Nijkerkerweg 120 Barneveld 

Door het invullen van dit formulier kunt u uw bod uitbrengen voor de bouwkavels in het plan aan de 

Nijkerkerweg120 waar 4 Tiny Houses en 1 vrijstaande woning kunnen worden gerealiseerd.  

Uw gegevens 

Naam: 

Voorletter(s): 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon: 

E-mailadres:

Ik wil deze kavel kopen (omcirkelen wat van toepassing is):   

Voor mezelf alleen/ Voor mijzelf en mijn partner/ Voor mijzelf en mijn gezin met kinderen/ 

Anders, nl……………… 

De kavels die te koop zijn, betreffen de volgende (prijzen inclusief BTW): 

• 1. Tiny house 1 op eigen kavel van 173 m2, kavelprijs vanaf € 51.900,-

• 2. Tiny house 2 op eigen kavel van 114 m2, kavelprijs vanaf € 34.200,-

• 3. Tiny house 3 op eigen kavel van 108 m2, kavelprijs vanaf € 32.400,-

• 4. Tiny house 4 op eigen kavel van 100 m2, kavelprijs vanaf € 30.000,-

• 5. Vrijstaande woning op eigen kavel van 355  m2. Op het perceel van deze vrijstaande

woning kan in de achtertuin eventueel een Tiny House worden gebouwd. Kavelprijs vanaf

€ 142.000,-.

Verder is er sprake van een mandelig (gemeenschappelijk) terrein dat door de 5 kopers wordt 

gekocht, ingericht en in beheer wordt genomen. Totaal gaat het om 607 m2 (zie tekening 

situatieschets).  

De prijs van deze mandelige grond betreft € 151,25 per m2 en betreft bij 121,4 m2 dus een bedrag 

van € 18.362,- (incl. BTW) per wooneenheid/huishouden. Dit bedrag moet bij de individuele kavel 

worden opgeteld. 

De kosten van de notaris en het kadaster komen voor rekening van de koper. 



Bieding (kruis aan wat voor u van toepassing is), de kavels worden aan de hoogst biedende kopers 

verkocht. Prijzen zijn inclusief BTW en kosten koper. 

1e voorkeur:  Kavelnummer ….…       Bieding € …………………….. (exclusief € 18.362,-) 

2e voorkeur:  Kavelnummer .……  Bieding € …………………….. (exclusief € 18.362,-) 

3e voorkeur:  Kavelnummer .……   Bieding € …………………….. (exclusief € 18.362,-) 

4e voorkeur:  Kavelnummer .……    Bieding € …………………….. (exclusief € 18.362,-). 

Ik ben bereid om met de andere kopers van de overige kavels een stichting/vve op te richten en 

    de invulling van het mandelige terrein met de overige eigenaren van de Tiny Houses en de 

    vrijstaande woning af te stemmen. 

Ondergetekende wenst bovenstaande bieding(en) te doen voor de bouwkavel(s) bestemd voor de 

bouw van een Tiny House of vrijstaande woning in de 1e fase van de woonwijk Bloemendal te 

Barneveld 

Plaats en datum:       …………………………..      ………  ……………………. 2022 

Handtekening bieder: …………………………….. 

Het ingevulde biedingenformulier moet uiterlijk op 11 april 2022 voor 17.00 uur in een gesloten 

envelop ontvangen zijn door: 

Notariskantoor Dangremond 

Kapteijnstraat 15 

3771 CA  Barneveld 

De notaris zal op dinsdag 12 april 2022 in de middag de enveloppen openen. Deze zitting is niet 

openbaar. 

In de linker bovenhoek van de envelop dient u te vermelden:  “bouwkavel Bloemendal”. 

Bijlagen: 

- Situatieschets

- Link naar Beeldkwaliteitsplan Bloemendal inzake Nijkerkerweg 120

- Memo spelregels ontwikkeling Nijkerkerweg 120.
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