
 
Biedingsbrief Tholenstraat 14 te Rotterdam 

 

 Ligthelm en Dekker Notarissen 

T.a.v. notaris mr. M.A. Dekker 

Mathenesserlaan 235 

3021 HB ROTTERDAM 

en/of per e-mail: inschrijving@l-d-notarissen.nl 

 

 

 

Datum:  ………………………………………2021 

Betreft:   Bieding Tholenstraat 14 te Rotterdam 

 

Geachte mevrouw Dekker, 

 

Ten aanzien van de verkoopprocedure betreffende de verkoop door Vastgoed PG B.V. van het object aan 

de Tholenstraat 14 te Rotterdam, berichten wij u graag als volgt. 

 

De ondergetekende: 

 
Naam           : ..…………………………………………………………………………………………………… 
Voornamen      : .……………………………………………………………………………………………………. 
Geboren op       : .……………………………………………………………………………………………………. 
Geboren te       :  …………………………………………………………………………………………………….. 

Adres       : ……………………………………………………………………………………………………...  

Postcode, plaats    : ……………………………………………………………………………………………………… 

Tel.        : ……………………………………………………………………………………………………... 

Email            :  ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Samenwonend / ongehuwd / gehuwd * in gemeenschap / huwelijkse voorwaarden *    

Met:  

Naam      : …………………………………………………………………………………………………………. 

Voornamen  : …………………………………………………………………………………………………………. 

Geboren op  : …………………………………………………………………………………………………………. 

Geboren te  : …………………………………………………………………………………………………………. 

Adres   :………………………………………………………………………………………………………….  

Postcode, plaats:………………………………………………………………………………………………………… 

Tel.    : ………………………………………………………………………………………………………….  

Email       : ……………………………………………………………………………………………………….… 

 

of  



 
 

 

 

(Indien u een bedrijfsmatige bieding wenst uit te brengen, graag onderstaande gegevens invullen) 

 

Naam(rechts)persoon :………………………………………………………………………………………………….. 

Plaats statutaire zetel :…………………………………………………………………………………………………… 

(kantoor)adres :………………………………………………………………………………………………….............. 

Nummer Kamer van Koophandel :……………………………………………………………………………………… 

E-mailadres(sen) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer(s) : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

hierbij rechtsgeldig (middellijk) vertegenwoordigd door: 

na(a)m(en) : …………………………………………………………………………................................................. 

geboorteplaats(en) : ………………………………………………………………………………………………….... 

geboortedat(a)(um) : …………………………………………………………………………………………………… 

 

hierna te noemen: de Gegadigde, 

 

doet hierbij een bod op bedoeld vastgoed ter hoogte van EUR …………………………………….. 

[zegge……………………………………………………………………………. in hele euro's], "kosten koper". 

 

Bedoeld bod wordt uitgebracht, gericht op de koop en aanvaarding van het hiervoor bedoelde registergoed, 

Gegadigde genoegzaam bekend, één en ander in de in de koopovereenkomst nader uit te werken "as is, 

where is"-staat.  

 

 

 

De Gegadigde verklaart: 

1. géén voorbehouden te verbinden aan de bieding. /  

2. de volgende voorbehouden te verbinden aan de bieding:  

• ………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

De Gegadigde verklaart de koop te financieren als volgt:  



 
 

 

 

• ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Uw nadere berichtgeving wachten wij graag af en uiteraard zijn wij voor nadere toelichting bereikbaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Naam: 

Plaats: 

Datum: 

 

 

Bijlagen: 

- Indien van toepassing: een kopie van de geldende (en doorlopende tekst van de) statuten van de 

Gegadigde; 

- Indien van toepassing: een uittreksel uit het handelsregister; 

- Alle overige documenten die nodig zijn om de bevoegdheid van de ondertekenaar(s) van de bieding 

van de Gegadigde te verifiëren; en 

- voor zover de Gegadigde een naar niet-Nederlands recht opgerichte rechtspersoon is, dient tevens 

een zogenaamde legal opinion te zijn toegevoegd teneinde bedoelde verificatie te kunnen verrichten. 


