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Procedure openbare inschrijving via Teams

U heeft zich aangemeld om deel te nemen aan de openbare inschrijving voor (een van) de panden
gelegen aan de Vanekerbeekweg 63 en 65 en de Zuidkampweg 5.

Op 1 april 2021 om 12.00 uur is de sluiting van de inschrijving en worden de ontvangen inschrijvingen
door de notaris geopend ten kantore van de notaris. In verband met de coronamaatregelen is het
niet mogelijk om dit bij te wonen. Wel gaan we de opening van de enveloppen via een Microsoft
Teams sessie streamen. Indien u er prijs op stelt om dit digitaal bij te wonen is dat mogelijk.

Als u wenst deelt te nemen aan de Teams sessie betekent dit voor u het volgende:

 U ontvangt per mail een uitnodiging voor de sessie.
 Op 1 april 2021 om 14.00 uur kunt u via een livestream de opening van de enveloppen

bijwonen.
 Op onze website www.vaneker.nl kunt u de instructies voor de Microsoft Teams sessie

downloaden.
 Het is mogelijk om de sessie anoniem bij te wonen. U kunt u ervoor kiezen de camera uit

te zetten.

Procedure
• Voor de aangegeven datum dient u het ingevulde en ondertekende biedingsformulier voor

deelname aan de openbare inschrijving persoonlijk af te geven bij Hordijk en Hamer
Notarissen, M.H. Tromplaan 20 te Enschede, op werkdagen geopend tussen 8.30 en 17.00
uur. De uiterlijke inleverdatum en -tijd van uw inschrijfformulier is donderdag 1 april 2021
om 12.00 uur bij Hordijk en Hamer Notarissen te Enschede. Bij afgifte van het biedings-
formulier dient u zich te legitimeren. Het notariskantoor maakt een kopie van uw geldig
legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

• Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u bij het notariskantoor ter plekke een
ontvangstbevestiging en dient u bij het notariskantoor uw email adres achter te laten als u
via Microsoft Teams live wilt deelnemen aan de sessie met de opening van de
biedingsformulieren.

 Voorafgaand aan deze sessie ontvangt u een uitnodiging per mail via Microsoft Teams met
instructies voor deelname.

 De opening van de enveloppen zal plaats vinden om 14.00 uur ongeacht of u wel of niet
deelneemt.

 De notaris opent de enveloppen en noemt de biedingen op en eventueel aanvullende
voorwaarden.

 De notaris noemt geen persoonsgegevens tijdens het openen van de enveloppen.
 Als alle enveloppen geopend zijn wordt de sessie beëindigd
 Na afloop van de opening van de enveloppen maakt de notaris een proces-verbaal van

openbare inschrijving op. Het proces- verbaal is opvraagbaar voor de deelnemers.
 De gunning vindt plaats uiterlijk 8 april 2021.


