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2a. Verbeelding bestemmingsplan 



G

WA

WG

6

[vrij]

W
[bg]

WS-WL

WS-WL

WA

WS-WL

AW-LC

AW-LC

Legenda
Plangebied

plangebied

Bestemmingen
enkelbestemmingen

Agrarisch met waarden -
Landschaps- en cultuurhistorische waardenAW-LC

GroenG

Water

Wonen

Woongebied

WA

W

WG

Aanduidingen
gebiedsaanduidingen

vrijwaringszone - molenbiotoop

bouwvlak

bouwvlak

bouwaanduidingen

bijgebouwen
[bg]

vrijstaand
[vrij]

Verklaringen

ondergrond

maatvoeringsaanduidingen

maximale goothoogte (m)

dubbelbestemmingen

Waterstaat - WaterlopenWS-WL

A

in

www.bro.nl
info@bro.nl

Bosscheweg 107
Postbus 4
5282 WV Boxtel
T 0411 850 400 F 0411 850 401

verbeelding: Viewpoint bv ©
www.viewpointbv.nl

schaal:

vastgesteld:

formaat: A2

1:1000

deelplan: 1 van 1

211x05221

11BROBO130

projectnr. BRO:

projectnr. VWP:

status:

concept:

voorontwerp:

ontwerp:

09-09-2011 / SB

22-11-2011 / IvR

14-02-2012 / FH

06-09-2012 / RvD

wijziging:

wijziging:

laatste wijziging:

bestandsnaam:

14-02-2012 / FH

28-08-2012 / RvD

30-08-2012 / RvD

vastgesteld

11BROBO130-005.dwg

wijziging: 22-11-2011 / IvR

BESTEMMINGSPLAN HURWENEN, HERZIENING 2011 WIELEWAALLAAN

Gemeente Maasdriel

NL.IMRO.0263.BP1080-VG01



 
 
 
 
 
 
 

2b. Beeldkwaliteitsplan 
 



Beeldkwaliteitsplan
Wielewaallaan

gemeente Maasdriel
DEFINITIEF

Afbeelding: luchtfoto met plangebied
Projectnummer 211x05221
18 juni 2012



Architectuur

pagina 1zw/w sfeerfotoNaam deelgebied

Erfafscheidingen3.1. Openbare ruimte2.

Inhoud

gemeente Maasdriel
DEFINITIEF

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan
Projectnummer 211x05221
18 juni 2012



Architectuur
 

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan
Projectnummer 211x05221
18 juni 2012

gemeente Maasdriel

DEFINITIEF

ba
ks

te
en

ba
ks

te
en

ho
ut

ho
ut

st
uc

w
er

k

zi
nk

pa
nn

en

pa
nn

en

M a t e r i a l e n s t a a t



impressie van een mogelijke verkaveling

ARCHITECTUUR

Algemeen beeld
Het uitbreidingsgebied ‘Wielewaallaan’ ligt ten zuiden van de 
kern Hurwenen in de gemeente Maasdriel. Hurwenen is een 
kleine, landelijk gelegen kern. 

Sfeerbeschrijving 
Het woongebied ‘Wielewaallaan’ zal worden gekenmerkt door 
een dorpse architectuur met een hedendaagse karakteristiek. 
De ontwikkeling bestaat uit een bebouwingsstrook ten zuiden 
van de Wielewaallaan. In het bestemmingsplan worden op deze 
plek diverse woningtypologieën mogelijk gemaakt, te weten: 
vrijstaand, twee-onder-één kap en rijenwoningen. Verder wordt 
een hofje voorzien dat haaks op de Wielewaallaan is gelegen. 
In nevenstaande afbeelding wordt een mogelijke verkaveling 
getoond. Het is echter zo dat het bestemmingsplan een 
uitwisseling in woningtypen toestaat voor het gehele gebied, 
met een maximum van 28 woningen. 

De woningen hebben een basisopbouw van twee bouwlagen 
met kap, behoudens het gebied dat binnen de biotoop van de 
molen ‘Vento Vivimus’ valt (zie kaft). Voor deze gebieden geldt 
een maximum van één bouwlaag met kap. Deze opzet vormt 
de dorpse, traditionele basis van het woongebiedje. Om het 
gebied ook een moderne uitstraling mee te geven, stimuleert 
dit beeldkwaliteitsplan gerichte archictectonische ingrepen in de 
eenvoudige hoofdbouwmassa. Op het fotoblad aan de andere 
zijde van dit toetsingsblad worden daarvoor enkele voorbeelden 
getoond. Er kan aan de volgende ingrepen worden gedacht 
(niet limitatief):
- doortrekken van een erker over twee verdiepingen;
- dakkapel tot in de goot;
- gebruik van hout, beton of glas voor delen van de gevel;
- twee kleuren baksteen in de gevel.

De hoofdbouwvorm dient echter, onafhankelijk het type 
ingreep, duidelijk herkenbaar te blijven.

Qua kleurstelling wordt er gestreefd naar gedekte, neutrale 
kleuren. Voor de gevel wordt gekozen voor donkere 
kleuren (rood-bruine spectrum). Er mag gewerkt worden 
met afwijkende kleuren, mits deze afwijkende kleuren dan 
ook uit ander materiaal bestaan. De kozijnen hebben een 
contrasterende kleur ten opzichte van het grootste gevelvlak 
en zijn van hout. De pannen hebben een gedekte, donkere 
kleur (antraciet). Het geheel dient een natuurlijke uitstraling 
te hebben. Het toepassen van gebiedsvreemde materialen 
(bijvoorbeeld marmer of staal) of kunststof materialen 
(volkernplaten) is niet wenselijk. 

Beëindiging hoeken - voor rijenwoningen parallel aan WielewaallaanGevelgeleding: plint, midden, kap

Situering Rooilijn - Op een wisselende afstand van de 
voorzijde van de Wielewaallaan.

Zijdelingse afstand - Ten minste 3 meter aan één zijde voor 
rijenwoningen
- Ten minste 3 meter voor twee-onder-één 
kap woningen
- Ten minste 4 meter voor vrijstaande 
woningen

Oriëntatie - Op de Wielewaallaan
- Woningen aan het hofje zijn 
rechtstreeks op het hofje georiënteerd

Hoofdvorm Bouwmassa - Eén hoofdbouwmassa van twee 
bouwlagen met kap, 
- Maximale hoogte die is toegestaan  
binnen molenbiotoop

Kapvorm - Enkelvoudig zadeldak, mansardedak of 
schildak
- kap is verplicht

Kaprichting - Wisselend in de dwars- en lengterichting

Gevelaanzicht Gevelopbouw - Basement met kap, plint dient 
geaccentueerd te worden met kleur of 
materiaal bij de rijenwoningen

Gevelgeleding - Vrij

Plasticiteit* - Beperkte plasticiteit, met uitzondering 
van grootschalige elementen zoals erkers 
of dakkapellen

Detaillering Materiaalkeuze - Gevel: hoofdzakelijk baksteen
- Dak: pannen (duurzame keramische 
uitstraling) of riet
- Ondergeschikt: beton, hout, zink of glas
- Toepassen van zonnepanelen mits 
  passend in het ontwerp en kleur-
  stelling

Materiaalkleur - Gevel: geen lichte kleurstelling, rood-
bruine spectrum
- Dak: antractiet of rood
- Kozijnen: vrij

Detaillering - Eigentijdse detaillering
- Detaillering in overeenstemming met 
  sfeerbeeld.

 * plasticiteit is de mate van dieptewerking door het reliëf in de gevel, veroorzaakt door licht- 
en schaduwwerking in de gevel of binnenshuis.
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Oud (boven) en nieuw (beneden) profiel Wielewaallaan

links: profiel bij rijenwoningen 

parallel aan Wielewaallaan ter 

hoogte van het parkeren (p-koffer)

boven:

profiel parkeerhof: enkel- en

dubbelzijdig bebouwd

Opties voor natuurvriendelijke oevers waterberging

OPENBARE RUIMTE

Algemeen beeld
De openbare ruimte is in het hele plangebied uniform 
uitgevoerd met dezelfde materialisering. Het profiel bestaat uit 
een eenvoudige rijbaan met een verhoogd trottoir. Parkeren 
vindt plaats in parkeervakken in een groene berm ten zuiden 
van de Wielewaallaan en op eigen terrein. 

Wielewaallaan
De rijbaan bestaat uit asfalt. Het profiel van de rijbaan is 
tonrond met aan één zijde een molgoot (zuidzijde). Het trottoir 
wordt uitgevoerd in traditionele grijze 30x30 betontegels. De 
inritten, liggend in het openbaar gebied, worden tevens in grijs 
uitgevoerd maar dan door middel van betonklinkers. Parkeren 
wordt deels op eigen terrein opgelost. Voor de rijenwoningen 
en een gedeelte van het bezoekersparkeren wordt een oplossing 
gevonden in een langsparkeerstrook ten zuiden van de rijbaan. 
De berm bestaat uit gras waarin de langsparkeervakken worden 
aangelegd.

Parkeerhof
Haaks op de Wielewaallaan is een parkeerhof gesitueerd. 
Deze bestaat uit de betonstenen in heidepaars. Parkeervakken 
worden door een verdraaing in het verband aangeduid 
(elleboogverband). Het parkeren wordt omzoomd met groene 
hagen. 

Retentiegebied
Direct ten zuiden van het gebied dat met woningbouw wordt 
ontwikkeld, is een retentiegebied gelegen dat, onder andere 
voor de Wielewaallaan, moet voorzien in de tijdelijke opvang 
van regenwater. Het retentiegebied krijgt voor een groot deel 
natuurlijke oevers (flauwe taluds). Het gebied wordt voorzien 
van laagopgaande beplanting, dit in verband met de aanwezige 
molenbiotoop. 

Openbare 
ruimte

Profiel Tonrond met molgoten aan één zijde-

Verharding Rijbaan: asfalt
Troitoir: 30x30 betontegels
Parkeervakken
Inritten: betonklinkers

-
-
-
-

Kleur Asfalt: zwart
Betonklinkers rijbaan hof: heidepaars
Betontegels trottoir: grijs
Betonklinkers parkeervak: grijs/zwart
Betonklinkers inritten: grijs

-
-
-
-
-

Beplanting Gras in de berm
Hagen rondom parkeerhof

-
-

Parkeren Parkeervakken in een groene berm
In parkeerhof in de parkeervakken 

-
-

Ten aanzien van de (inrichting van de) openbare ruimte geldt BLOR 2010 van de gemeente 
Maasdriel
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boven:

profiel parkeerhof: enkel- en
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Erfafscheiding
voortuin / lage 
haag

Situering Erfafscheiding aan voortuin / zijtuin 
van hoofdbouwmassa, grenzend aan 
de weg

-

Hoogte Maximaal 1 meter-

Vormgeving Groene erfafscheiding in de vorm van 
een haag 

-

Materiaal Vrij-

Erfafscheiding
zijtuin / hoge 
haag

Situering Natuurlijke erfafscheiding (vegetatie) 
aan zijtuin grenzend aan de openbare 
ruimte

-

Hoogte Maximaal 2 meter-

Vormgeving Groene erfafscheiding als haag-

Materiaal Vrij-

Erfafscheiding 
achtertuin / 
hoge haag

Situering Erfafscheiding van de achtertuin, 
grenzend aan het landschap
Tot 5 meter vanaf de achterste 
perceelsgrens ook toegepast op 
de gedeelde perceelsgrens (zie 
afbeelding)

-

-

Hoogte Maximaal 2 meter-

Vormgeving Groene erfafscheiding als haag-

Materiaal Vrij-

Hagen 
openbaar 
gebied

Situering In het parkeerhof en op de overgang 
van het parkeerhof naar het 
achtergelegen waterretentiegebied

-

Hoogte Maximaal 1 meter-

Vormgeving Groene erfafscheiding in de vorm van 
een haag
plantvakken ter omzooming van de 
parkeervakken in het hof

-

-

Materiaal Vrij-

ERFAFSCHEIDINGEN

Algemeen beeld
Erfscheidingen spelen een belangrijke rol in de overgang 
van het private domein naar het openbare gebied. De 
erfafscheidingen worden zoveel mogelijk uniform uitgevoerd 
om een zo rustig mogelijk beeld te creëren en een landelijke, 
dorpse uitstraling voor het woongebied Wielewaallaan. Deze 
twee uitgangspunten vormen de basis van de keuze voor groene 
erfafscheidingen.

Erfafscheidingen
De erfafscheidingen worden, waar mogelijk, tezamen met de 
woning aangelegd en bestaan uit groene hagen. Rondom de 
voortuinen zijn deze hagen maximaal één meter hoogte, aan 
de achter- / zijkant maximaal twee meter. Op de achterzijde van 
dit blad wordt dit gevisualiseerd. De lichtgroene lijnen geven de 
lage hagen aan, de donkergroene lijnen de hogere hagen. 

Het is belangrijk om de overgang en de koppeling met 
het omliggend landschap op een duurzame manier in te 
richten. De kavels aan de achterzijde worden omzoomd met 
knipheggen die het zicht van het landschap op het plangebied 
“vergroenen”. In het gehele plangebied zijn gebouwde 
schuttingen niet toegestaan, mits deze vanaf de oplevering een 
groene uitstraling hebben (niet zijnde een groene schutting, 
maar begroeid met planten). Een uitzondering hierop zijn de 
zijdelingse erfafscheidingen tussen de individuele kavels tot op 5 
meter vanaf de achterzijde van het perceel gemeten. 

erfafscheidingen
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3.  Verkavelingsplan  
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4. Prijslijst 
 



 

Soort woning Oppervlakte  (m²) Prijs 

Vrijstaande woning 640 € 208.640 

Bovenstaande prijzen zijn exclusief 21% btw en exclusief de kosten voor de koper 
(k.k.). De prijs per vierkante meter bedraagt € 326,00 exclusief btw (anno 2020). 

Aan deze opgave kunnen geen rechten ontleend worden. Bij de inmeting van een 
perceel kunnen de werkelijke maten afwijken. 

 

Prijslijst bouwkavels Wielewaallaan, 
Hurwenen 



 
 
 
 
 
 
 

5. Concept verkoopovereenkomst 
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CONCEPTVERKOOPOVEREENKOMST WIELEWAALLAAN TE HURWENEN 

 

 

De ondergetekenden: 

 

De gemeente Maasdriel, gevestigd aan de Kerkstraat 45 (postcode: 5331 CB) te Kerkdriel, hierbij op grond van 

het ‘mandaat- en volmacht register gemeente Maasdriel 2017’ rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 

J.M.J.M. Vermunt van de gemeente Maasdriel, hierna ook te noemen: "de verkoper", 

 

en 

 

Koper 1 (en koper 2) hierna te noemen; “de koper(s)”. 

 

de verkoper en de kopers hierna gezamenlijk ook te noemen: “de partijen” 

 

 

In aanmerking nemende dat: 

 

a. de kopers bekend zijn met het bestemmingsplan “Wielewaallaan” te Hurwenen, het bijbehorende 

beeldkwaliteitsplan en de voorschriften die gelden voor woningbouw binnen het plangebied; 

b. Binnen het bestemmingsplangebied woningbouw is toegestaan en de verkoper eigenaar is van de binnen 

het plangebied voor woningbouw uit te geven bouwrijpe kavels; 

c. de kopers binnen het plangebied een bouwrijpe kavel willen kopen met een totale grootte van ongeveer … 

m² (bijlage 1) waarop de kopers met inachtneming van de bepalingen van het onherroepelijke 

bestemmingsplan een vrijstaande woning willen realiseren; 

d. in verband met de bouwrijpe notariële levering van de kavel de gemeente zorgdraagt voor verwijdering van 

boven en ondergrondse obstakels, zoals bebouwingen, funderingen, bomen en boomstronken zodat de 

kavel geschikt is voor de bestemming ‘wonen’. Hiernaast wordt vermeld dat in de (bouw)wegen bij de uit te 

geven kavel de hoofdleidingen liggen voor riolering, elektriciteit, gas, water en telefonie (glasvezel is niet 

aanwezig) en de kopers zelf zorgdraagt voor de huisaansluitingen. De zogenaamde 'inprikkers' van de 

riolering worden aangelegd tot aan de kavelgrens; 

f. partijen ermee bekend zijn dat voordat op het gemeentelijk riool kan worden aangesloten, daarvoor een 

officiële aanvraag bij de gemeente moet worden ingediend. Hieraan zijn op basis van de Verordening 

rioolaansluitrechten kosten verbonden; 

g. de feitelijke levering (aflevering) van het verkochte aan kopers zal geschieden in de staat waarin het zich bij 

het tot stand komen van deze overeenkomst bevindt. Hieronder wordt eveneens verstaan het huidige peil 

van de kavel. De kopers is ermee bekend dat dit peil hoger of lager kan liggen dan de nader bij 

omgevingsvergunning-aanvraagprocedure te bepalen afwerkhoogte; 

h. de kopers er mee bekend zijn dat voor het verkrijgen van een inrit een separate aanvraag bij de gemeente 

ingediend moet worden en dat daar kosten aan verbonden zijn; 

i. de in deze considerans opgenomen overwegingen een onlosmakelijk onderdeel zijn van deze 

overeenkomst. 

 

 

Verklaren dat: 
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ten behoeve van de bouw van een vrijstaande vrije sector koopwoning aan de Wielewaallaan in het 

bestemmingsplangebied “Hurwenen, herziening 2011 Wielewaallaan”, de verkoper aan de kopers heeft 

verkocht en de kopers van de verkoper heeft gekocht een kavel bouwrijpe grond, kadastraal bekend gemeente 

Rossum, sectie RSM00, nummer … ter grootte van ongeveer … m², zoals op de aangehechte tekening met 

nummer … (Bijlage 1) nader is aangeduid, hierna nader te noemen “het verkochte”. 

 

Deze overeenkomst is gesloten onder de volgende voorwaarden en bedingen: 

 

Artikel 1 Koopprijs 

Voor de bouwrijpe kavel grond, groot respectievelijk … m², nodig voor de bouw van een woning bedraagt de 

koopprijs € 326,= per m², te vermeerderen met de hierover verschuldigde omzetbelasting en kosten kopers 

waarmee eveneens wordt bedoeld dat de kosten van afsplitsing van het verkochte door het Kadaster voor 

rekening van de kopers komen. 

De totale koopprijs voor het verkochte bedraagt €…,= (zegge: … Euro) (…m² á € 326,00), te vermeerderen met 

de hierover verschuldigde omzetbelasting en kosten kopers. 

 

Artikel 2 Levering 

De voor overdracht vereiste akte van levering van de bouwrijpe kavel grond, het verkochte, groot ca. … m2, 

gelegen aan de Wielewaallaan, zal ten overstaan van een nader door de koper te bepalen Notariaat worden 

verleden (hierna te noemen: de notaris) uiterlijk 3 weken nadat de voor de bouw van de woning benodigde 

omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden. 

 

Artikel 3 Milieukundig onderzoek 

a. Voor zover aan de verkoper bekend, zijn in het verkochte geen ondergrondse tanks voor het opslaan van 

vloeistoffen aanwezig. 

b. Voor zover aan de verkoper bekend, zijn er geen feiten die er op wijzen dat het verkochte enige 

verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het voorgenomen gebruik door kopers of die hebben geleid 

of zouden kunnen leiden tot een verplichting tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Onder 

verontreinigingen worden niet verstaan de aanwezigheid van de draagkracht van de grond beïnvloedende 

omstandigheden, stobben van bomen en/of struiken, fundering- en puinresten die geen asbest of andere 

schadelijk stoffen bevatten. 

In verband hiermee wordt verwezen naar het ten behoeve van het verkochte door het adviesbureau 

Grondslag verrichte verkennend bodemonderzoek (Bijlage 2). De resultaten van dit onderzoek zijn 

opgenomen in het rapport met nummer …. In dit rapport is te lezen dat de onderzoeksresultaten geen 

belemmering vormen voor de beoogde woonbestemming of voor de afgifte van een 

omgevingsvergunning. 

c. Op grond van het gestelde in dit artikel verklaart de verkoper dat de aangetoonde bodemkwaliteit van 

het verkochte als voldoende wordt beschouwd voor het gebruik als wonen met tuin en voor het 

verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning op het verkochte de komende 

jaren geen nieuw bodemonderzoek hoeft te worden uitgevoerd. 

d. De kopers bevestigen door ondertekening van deze overeenkomst in het bezit te zijn van het volledige 

bodemrapport, opgesteld door adviesbureau Grondslag d.d. ….  

 

 

 

Artikel 4 Algemene verkoopvoorwaarden gemeente Maasdriel 
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Op deze overeenkomst zijn de “Algemene voorwaarden voor de verkoop van grond gemeente Maasdriel 2013” 

(hierna te noemen: de ‘AV’) van toepassing welke als Bijlage 3 aan deze overeenkomst is gehecht. 

In afwijking van artikel 3.3 (betaling waarborgsom) AV kan ook een bankgarantie worden verstrekt. 

In afwijking van artikel 3.6 (Ontbindende voorwaarde van financiering) wordt de in dit artikel opgenomen termijn 

van 8 weken vervangen door een termijn van 24 weken.  

Ter zake wordt vermeld dat het gestelde in artikel 4.5 (zelfbewoning en doorverkoop) AV niet van toepassing 

is. De bepalingen uit deze verkoopovereenkomst prevaleren bij strijdigheid met de AV. 

 

Artikel 5  Bijzondere bepalingen 

1. Kopers kunnen binnen 6 weken na ondertekening van de overeenkomst zonder opgaaf van redenen 

(schriftelijk) tot ontbinding overgaan.  

2. Indien de kopers voornemens zijn geen en of niet geheel gebruik te maken van de gestelde periode 

zoals bedoeld in artikel 5.1, zullen de kopers de verkoper van dit voornemen schriftelijk en per 

aangetekende post in kennis stellen. Daarmee treden de opvolgende termijnen binnen deze 

overeenkomst in werking alsof de periode zoals bedoeld in artikel 5.1 verstreken is, tenzij anders is 

omschreven. 

3. De kopers verplichten zich om uiterlijk 2 weken na afloop van de termijn als omschreven in artikel 5.1 

en 5.2 van deze overeenkomst een volledige en ontvankelijke aanvraag om een omgevingsvergunning 

met betrekking tot het verkochte bij de gemeente Maasdriel in te dienen.  

4. In tegenstelling tot het daartoe bepaalde in de overeenkomst en in de als bijlage bijgevoegde Algemene 

Voorwaarden is de kopers na ondertekening van de overeenkomst aan de verkoper een -niet 

restitueerbare- voorschot op de koopsom verschuldigd van € …  (€ …  x 0,25%) te vermeerderen met 

de hierover verschuldigde BTW. Terstond na de ondertekening van de overeenkomst zal de verkoper 

aan de kopers hiertoe een factuur toezenden. 

5. Indien de factuur als bedoeld in artikel 5.4 niet binnen 14 dagen na verzending wordt betaald, behoudt 

de verkoper zich het recht voor om deze overeenkomst te ontbinden. Dit onthoudt de kopers niet van 

de verplichting om deze factuur te betalen. 

 

Artikel 6 Aanleg parkeerplaats 

De kopers verbinden zich tegenover de gemeente om gelijktijdig met het gereedkomen van de woning op het 

verkochte voor hun rekening twee van de openbare weg af met een auto separaat toegankelijke 

parkeerplaatsen aan te leggen en in stand te houden. Bij niet nakoming van deze verplichting zijn de kopers 

een boete verschuldigd aan de verkoper van € 50,- voor elke dag dat de kopers in gebreke zijn. 

De kopers zijn verplicht dit bepaalde bij overdracht in de notariële akte van levering als derdenbeding op te 

(laten) nemen. 

 

Artikel 7 Bijlagen bij deze overeenkomst 

De volgende stukken zijn als bijlagen toegevoegd aan deze overeenkomst en vormen één onlosmakelijk geheel 

met deze koopovereenkomst:  

1. verkooptekening met nummer … 

2. bodemonderzoeksrapport met nummer …; 

3. Algemene voorwaarden voor de verkoop van grond gemeente Maasdriel 2013; 

 

De kopers verklaren vóór het ondertekenen van deze overeenkomst kennis te hebben genomen van de inhoud 

van deze overeenkomst en de bij deze overeenkomst behorende bijlagen. 

 

Aldus overeengekomen en in drievoud getekend te Kerkdriel d.d. …; 
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De verkoper:     De kopers: 

 

 

J.M.J.M. Vermunt    



 
 
 
 
 
 
 

6. Algemene voorwaarden voor de verkoop van grond 
 























 
 
 
 
 
 
 

7. Persoonlijke informatie 
 



Gemeente Maasdriel 

Formulier personalia  
Koopakte 

 
Koper 1 

1. Achternaam: 
 

2. Voornamen: 
 

3. Geboorteplaats: 
 

4. Geboortedatum: 
 

5. Woonplaats: 
 

6. Postcode: 
 

7. Adres: 
  

8. Telefoonnummer thuis:  
 

9. Telefoonnummer mobiel: 
 

10. E-mailadres: 
 

11. Burgerlijke staat: 
 

12. Paspoort/ID-kaart/Rijbewijs* met nummer + kopie zonder BSN-nr.:  
 

*=Doorhalen wat niet van toepassing is 

 
Koper 2 

1. Achternaam: 
 

2. Voornamen: 
 

3. Geboorteplaats: 
 

4. Geboortedatum: 
 

5. Woonplaats: 
 

6. Postcode: 
 

7. Adres: 
  

8. Telefoonnummer thuis:  
 

9. Telefoonnummer mobiel: 
 

10. E-mailadres: 
 

11. Burgerlijke staat: 
 

12. Paspoort/ID-kaart/Rijbewijs* met nummer + kopie zonder BSN-nr.:  
 

*=Doorhalen wat niet van toepassing is 
 

Keuze voor notaris:  
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