
 

 
 
 

 
 
 

 

 Inschrijvingsbiljet 
 voor de verkoop d.d. 
 11 mei 2021 
 nummer 2021 - 0059 

 
 

Relatienummer:***  

Bedrijf / naam:**  
Naam en voorletters 
ondertekenaar: *  

Adres:*  

Postcode en Plaats:*  

Telefoonnummer:  Mobiel:  

E-mailadres:  
 
* U bent verplicht deze velden in te vullen. Zijn de gegevens niet vermeld, dan is uw inschrijvingsbiljet ongeldig. 
** Invullen indien u inschrijft namens een bedrijf of organisatie. 
*** Wij verzoeken u het relatienummer, indien bekend (van eerdere facturen) in te vullen. 
 
  
Inschrijving gebeurt op basis van de ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP ROERENDE ZAKEN DOMEINEN 2019. 
Lees zorgvuldig de algemene voorwaarden en de andere kant van dit biljet voor de spelregels van inschrijving.  
 
In de eerste regel staat een invulvoorbeeld van een bod van  € 310,- op kavel 7614 met gebruik van emballage.  
 
Opgeldpercentage 15% 
 
Kavelnummer  Geboden bedrag (in hele euro’s)   
In cijfers in blokletters in cijfers   
 

K210059 7 6 1 4 DRIEHONDERDTIEN EURO € 310 
K210059       
K210059       
K210059       
K210059       
K210059       
K210059       
K210059       

 
CONTROLEER UW INSCHRIJVINGSBILJET OP COMPLEETHEID EN EVENTUELE VERGISSINGEN. 

 
U dient deze (en eventuele vervolg) pagina(’s) te tekenen 
 
 
Datum:                                                                                                                          Handtekening:  
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Uitleg  
 
Belangrijke principes van kopen bij Domeinen Roerende Zaken: 
 

- Het inschrijvingsbiljet dient op de sluitingsdatum uiterlijk om 18:00 uur ontvangen te zijn op het e-
mailadres: textiel@domeinenrz.nl 

- Bieden betekent kopen (indien de kavel aan u gegund wordt). 
- Bieden kan alleen met het officiële inschrijvingsbiljet van Domeinen Roerende Zaken met daarop het 

juiste verkoopnummer en de juiste verkoopdatum. 
- Indien voor inschrijving meerdere vellen papier worden gebruikt, dienen alle vellen (een kopie van) het 

originele inschrijvingsbiljet te zijn. 
- Contante betalingen zijn niet mogelijk. 

 
Mogelijkheden inleveren inschrijvingsbiljet: 

- Inscannen en e-mailen naar het eerder genoemde mailadres. 
 

Uitleg emballage: 
- Voor deze verkoop is emballage niet van toepassing.  

 
Mogelijkheden betaling: 

- Overmaken op IBAN NL39 INGB 0705 0031 75 (SWIFT/BIC code INGBNL2A) t.g.v. Domeinen 
Roerende Zaken te Apeldoorn, o.v.v. uw factuurnummer. 

 
Afhalen: 

- U kunt uw goederen pas meenemen als het hele factuurbedrag op onze rekening staat. 
- U dient bij afhaling van goederen uw originele factuur/gunningsbrief te tonen. 
- Bij het afhalen van goederen, dient u voldoende eigen personeel en middelen mee te nemen. 
- Afhalen dient te gebeuren binnen de in de gunningsbrief opgegeven termijn. 
 

Uitleg facturatiemethodiek: 
- Domeinen Roerende Zaken factureert in alle gevallen opgeld op de biedprijs. Indien het een BTW kavel 

betreft, wordt het BTW percentage berekend over de biedprijs + opgeld. Het emballagebedrag 
(statiegeld voor pallets en/of palletboxen) is een vast bedrag per kavel (per kavel in de catalogus 
aangegeven). 
 
 

 
 Reguliere kavel Kavel met 21% BTW Kavel met 21% BTW en emballage  
Biedprijs € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 
15% opgeld € 150,00 € 150,00 € 150,00 
21% BTW  € 241,50 € 241,50 
Emballage   € 700,00 

Koopsom € 1.150,00 € 1.391,50 € 2.091,50 

 


