EENZIJDIG BOD
De ondergetekende(n):
Natuurlijke persoon en adres (indien bieding door meerdere personen, alle namen vermelden) OF
rechtspersoon vermelding van KBO-nummer, adres zetel en bevoegde vertegenwoordigers:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Telefoon:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Burgerlijke stand OF kopie van recente statuten:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geeft/geven hierbij een vast bod ten belope van ………………………………………………………………………EURO,
(vast bod voluit geschreven:………………………………………………………………………………………………………………)
Voor het onroerend goed
gelegen te ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Het bod dient de richtprijs (aanvang bod) te overtreffen.
Het bod is eenzijdig en doet geen enkele verplichting ontstaan in hoofde van de eigenaar van het goed.
Het bod dient onvoorwaardelijk te zijn: met voorwaardelijke biedingen wordt geen rekening
gehouden. Het bod is 4 maanden geldig te rekenen vanaf de verstrijkingstermijn van de biedingen.
De bieder is zich ervan bewust dat, indien geen hoger bod zal worden bekomen, hij door zijn bod
gehouden blijft en erdoor gebonden is ten opzichte van de eigenaar.
Het hoogste bod wordt weerhouden. De kennisgeving geschiedt bij aangetekende zending en houdt
geen aanvaarding in van het betreffende bod. De overige bieders worden schriftelijk verwittigd dat
hun bod niet wordt weerhouden zodat zij niet langer door hun bod gebonden zijn.
Het is de ondertekenaar(s) wel bekend dat bij akkoord van de verkoper De Vlaamse Waterweg nv
binnen de periode hierboven vermeld, zij in elk geval zullen gehouden zijn de definitieve

verkoopovereenkomst te ondertekenen, waarbij een voorschot ten belope van tien procent op de
aankoopprijs betaald dient te worden.
Indien De Vlaamse Waterweg nv de geboden prijs aanvaardt en de koper wenst naderhand af te zien
van de aankoop, zal er door de kandidaat-koper een schadevergoeding van tien procent van de
geboden prijs verschuldigd zijn.

Gedaan te …………………………………………………………………………………. op …………………………………………………..

Gelezen en goedgekeurd
Handtekening,

Het volledig ingevulde en ondertekende bod dient verstuurd te worden onder gesloten omslag, gericht
aan de afdeling Commercieel Beheer te 2830 Willebroek, Oostdijk 110 met vermelding : 'NIET OPENEN
- bod (adres)". Het bod moet uiterlijk op de vooropgestelde einddatum (vervaldag) per aangetekende
zending verstuurd worden, waarbij de poststempel het bewijs van verzendingsdatum is.

