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Onderwerp      

Spelregels loting kavels Van Leuwenhoekkwartier Noord 24 september 2016 
      

 

Loting zelfbouwkavels Van Leeuwenhoekkwartier 
Veld 3.2 & veld 3.3 – 24 september 2016 
 
Voor de loting van de zelfbouwkavels aan de parkzijde als de grachtzijde gelden 
onderstaande spelregels:  
 
 
Algemene spelregels 
1. Inschrijven = meeloten. Inschrijfperiode is van 15 september tot 22 september 2016. 

Inschrijving gebeurd een online formulier op de website www.nieuwdelft.nl.  
2. Bij complete inschrijving krijgt u een digitale bevestiging van uw inschrijving. 
3. Lotnummers worden door loting bepaald en verstrekt aan kavelkopers. 
4. De officiële loting door de notaris voor deze kavels wordt op 23 september en bekend 

gemaakt op kavelkiesdag 24 september. 
5. Er is bij de loting geen onderscheid tussen inschrijvers, alle tijdige/complete  

inschrijvingen zijn gelijkwaardig. 
6. Per gezin/huishouden/groep(van meerdere huishoudens), kunt u zich 1 maal  

inschrijven en uiteindelijk 1 optie op een kavel nemen. 
7. Het is met uw inschrijving inhoudelijk mogelijk om in aanmerking te komen voor één tot  

maximaal 3 kaveltypen: 
a. De parkkavel en/of 
b. De urban villa en/of  
c. De grachtkavel 
Voor elke type kavel vindt een separate loting plaats.  
8. U kunt voor ieder kaveltype individueel inschrijven of als groep. 
9. De optie-uitgifte voor de kavels vindt volgtijdelijk plaats: als eerste de parkzijde, 

gevolgd door de urban villa kavel en tot slot de grachtzijde. Op basis van de 
beschikbare  
kavels en uw lotnummer bepaalt u zelf of en wanneer u een optie neemt. 

10. Het kiezen van een kavel gebeurt in alle gevallen op volgorde van lotnummer. 
11. De eerste kavelkopers aan de park- en grachtzijde zijn vrij in hun kavelkeuze binnen
  de gegeven bandbreedtes. 
12. Er wordt verondersteld dat u zelf de financiële haalbaarheid van uw plan en de 

gevolgen van een veranderende kavelbreedte voor uw woning/haalbaarheid hebt 
onderzocht. 

13. U gaat bij inschrijving  voorafgaand aan de kavelkiesdag op zaterdag 24 september, 
akkoord met het betalen van een optievergoeding van respectievelijk parkzijde €750,- 

http://www.spoorzonedelft.nl/


 

COR03190 Spelregels loting kavels VLHK 24 september 2016   2 / 2 

en grachtzijde  €1000,- (incl. btw) bij het aangaan van een optieovereenkomst. Voor 
uw kavelkeuze op 24 september  dient u dit bedrag ter plaatse door middel van  
pinbetaling te voldoen. Dit is de enige manier van betalen. Op basis van beschikbare 
kavels.  

14. Bent u op basis van uw lotnummer aan de beurt, maar u kiest niet, dan is uw beurt 
definitief voorbij. 

15. Als u niet kunt kiezen conform opgave bij inschrijving en u daarom ook geen keuze 
maakt wordt het inschrijfgeld niet geïnd. 

16. De keuze voor de kavel is definitief. Het OBS vervaardigt binnen twee weken een 
definitieve uitgiftetekening als bijlage bij de optieovereenkomst. 

17. Ruilen en/of verhandelen van een kavel is niet toegestaan. 
18. U moet op de kavelkiesdag 24 september, persoonlijk aanwezig zijn en een geldig 

legitimatiebewijs kunnen tonen. 
19. Als u niet persoonlijk aanwezig kunt zijn, kunt u iemand machtigen. U dient hiervoor 

een volmacht in te vullen en een (kopie) legitimatie volmachtgever en volmachtnemer 
mee te brengen. 
19.  Na de kavelkiesdag worden (nog of opnieuw) beschikbare kavels aangehouden 
op wie het eerst komt eerst maalt principe. Er wordt gewerkt met een lijst van 
geïnteresseerden die op volgorde van binnenkomst worden benaderd bij een 
beschikbare kavel.    

  
 
Specifieke spelregels Parkzijde 
1. De kavelbreedte is tussen de 4,20 en 8,10 m1 per strook van 0,3 meter. Het aantal 

stroken is vrij.  
2. Per kavel kunt u 1 tot maximaal 3 woningen realiseren. 
3. Als er één kavel over is gebleven tussen twee gekozen kavels of op een hoek en deze 

open breedte is bijvoorbeeld 6.60 dan moet deze geheel worden afgenomen. 
4. De kavelkoper moet zo kiezen dat de resterende kavelmaat tenminste 5.40 m of een 

veelvoud hiervan is. 
5. Er is een mogelijkheid om als groep een dubbele kavel af te nemen (voor 

respectievelijk minimaal 2  en maximaal 6 woningen). 
6. Om in aanmerking te komen voor een dubbele kavel schrijft u zich vooraf als groep in 

voor een dubbele kavel. 
7. De optievergoeding bedraagt €750,-.  
 
 
Specifieke spelregels Grachtzijde 
1. De kavelbreedte is tussen de 8,10 en 17,1 m1 per strook van 0,3 meter 
2. De urban villa kavel heeft een vaste maat. Deze kavel kan zowel als individu als groep 

worden afgenomen. 
3. De kavelkopers die op basis van hun lotnummer als eerste mogen kiezen bepalen de 

afmetingen van de kavels. 
4. Per kavel kunt u 1 tot maximaal 15 woningen realiseren. 
5. De kavelkoper moet zo kiezen dat de resterende kavelmaat tenminste 8.10 m1 of een 

veelvoud hiervan is. 
6. Als er één kavel over is gebleven tussen twee gekozen kavels of op een hoek en deze 

open breedte is bijvoorbeeld 9.30 m1 dan moet deze geheel worden afgenomen. 
7. Er is de mogelijkheid om als individu(en) een kavel af te nemen. U dient na de 

optietermijn aan dezelfde voorwaarden te voldoen als een groep (behalve de 
organisatievorm). 

8. Groep: u hoeft nog geen groep te zijn (de intentie om een groep te gaan vormen is 
voldoende) u gaat dan als individue(n) de optie-overeenkomst aan. 

9. Per kavel wordt 1 optie uitgegeven. 
10. Initiatieven met een aanvullende functie (niet wonen) in hun plan krijgen een 

preferente positie bij de loting.   
11. De optievergoeding bedraagt €1.000,-. 
 


