
 

 

 

Gemeente Hof van Twente 
Postbus 54 
7470 AB  GOOR 
tel.: 0547 – 85 85 85 
fax: 0547 – 85 85 86 
e-mail: info@hofvantwente.nl 

 
Inschrijfformulier voor een bouwkavel 

 
1. Persoonlijke gegevens: 
 

Aanhef O heer O mevrouw 

Voorletters ___________________ 

Naam ___________________________________ 

Geboortedatum ___________________________________ 

Burgerlijke staat O ongehuwd O gehuwd O samenwonend 

BSN-nummer (voorheen sofinummer) ___________________________________ 

Adres ___________________________________ 

Postcode ___________________ 

Woonplaats ___________________________________ 

  

E-mail ___________________________________ 

Telefoonnummer overdag ___________________________________ 

  
 
2. Overig 
 

Bent u een starter O ja O nee 

Verlaat u een huurwoning O ja O nee 

Verlaat u een koopwoning O ja O nee 

Hoe lang bewoont u deze woning ___________________________________ 

Heeft u reeds eerder bouwgrond van de 
gemeente gekocht ? 

O ja O nee 

Zo ja, waar/wanneer 
 
  
Bent u economisch gebonden aan de 
gemeente Hof van Twente ? 

O ja O nee 

Zo ja, bij welk bedrijf of instelling ___________________________________ 

  

  

 ___________________________________ 

Bent u sociaal gebonden aan de gemeente 
Hof van Twente ? 

O ja O nee 

Indien ja, gedurende welke periode en aan 
welke kern 

___________________________________ 

 



 

 
 
3. Kern 
 

Gewenste kern O Goor O Bentelo 

(1 inschrijfformulier per kern invullen) O Diepenheim O Hengevelde 

 O Stad Delden O Markelo 

 

4. Woonwensen * 

 
Gewenste kavelgrootte O minder dan 300 m² 

(1 voorkeur aangeven) O 300 m² tot 500 m² 

 O groter dan 500 m² 

  
Gewenste type woning O woning uit een rij O vrijstaande woning 

(max. 2 voorkeuren) O woning type twee-onder-één kap O seniorenwoning 

 O geschakelde woning O appartement 

   

Wenst op de hoogte te worden gehouden over projectbouw.** O wel 

 O niet 
De gemeente Hof van Twente gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en 
respecteert de privacy van betrokkenen, zoals dat is omschreven in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Zie voor meer informatie het "Privacybeleid gemeente Hof van 
Twente" op  deze webpagina "Privacy en proclaimer".  
Als u op het inschrijfformulier bouwkavel aangeeft dat u op de hoogte gehouden wilt worden 
over de projectbouw in onze gemeente dan geeft u de gemeente toestemming om uw gegevens 
door te gegeven aan de betrokken projectontwikkelaar/makelaar/aannemer. 
 
Opmerking: 
De inschrijving is alleen geldig na ontvangst van het inschrijfgeld van € 100 (per 
inschrijfformulier) en dient overgemaakt te worden op het IBAN-nummer 
NL47BNGH0285092790 van de gemeente Hof van Twente onder vermelding van “inschrijfgeld 
bouwkavel”. Deze inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als inschrijfdatum 
geldt de valutadatum. De inschrijving is 4 jaar geldig. Na die periode kunt u de inschrijving per 
jaar tegen betaling van € 25,00 verlengen. T.b.v. de juiste verzending van de informatie dient u 
bij tussentijdse verhuizing een adreswijziging te sturen naar de gemeente Hof van Twente t.a.v. 
afd. Ontwikkeling. Extra inschrijfformulieren kunt u aanvragen bij mevr. J. Onland-Prins (0547-
858585) of downloaden via www.hofvantwente.nl. 
 
 
Onvolledige invulling kan uitsluiting tot gevolg hebben. 
Ondergetekende verklaart vorenstaande naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
 
…………………………………..,  ………………………………….. 
(plaats)      (datum) 
 
 
 
 
(Handtekening) 
 
 

*) bij uitgifte zal niet geselecteerd worden op de door u aangegeven woonwensen, deze 

gegevens zullen wij gebruiken bij de opzet van de plannen. 


