
 

 

 

 

Intentieverklaring 
 

De beneden- en bovenwoningen in het project Klaverveld (bouwnummers 17 t/m 24) zijn door de gemeente 

Hoorn aangewezen als categorie extra goedkope woningen en bedoeld voor starters op de woningmarkt. Voor 

deze bouwnummers zijn vanuit de gemeente Hoorn bepalingen opgelegd. Deze bepalingen zijn in het vervolg 

van deze intentieverklaring nader omschreven. 

 

1. De woning dient voor zelfbewoning te worden aangekocht. De kandidaat koper(s) moet(en) 

in onderstaand tabel aangeven hoe het huishouden is samengesteld van degene(n) die de 

woning gaan bewonen.  

 

Huishoudensamenstelling Naam  

Kandidaat koper  

Medebewoner (indien van toepassing)  

Inwonende kinderen (indien van toepassing)  

Overige leden huishouding (indien van 

toepassing) 

 

 

2. De kandidaat koper en de eventuele partner is/zijn starter op de koopwoningmarkt. 

3. Het (gezamenlijk) huishoudinkomen over 2021 mag maximaal € 48.028,- bedragen. De 

gemeente Hoorn zal na ontvangst van de hieronder genoemde bijlagen een toets uitvoeren. 

4. De kandidaat koper en de eventuele partner is/zijn op de hoogte dat er voor deze 

woningen een anti- speculatiebeding zal worden opgelegd met een looptijd tot en met 

1 januari 2032.  

Zie voor meer informatie artikel 16 van de akte van levering beneden- en 

bovenwoningen.  

5. De verkoopprijs van de beneden- en bovenwoningen is vastgesteld door de gemeente Hoorn 

en gemaximaliseerd op € 173.900,- v.o.n. Bij doorverkoop na oplevering van de woning is 

de verkoopprijs gelimiteerd, zodat de woning beschikbaar blijft voor de doelgroep voor de in 

lid 4 genoemde periode. Bij doorverkoop mag de verkoopprijs vanaf 1 januari 2021 jaarlijks 

geïndexeerd worden met de BDB index, plus eenmalig verhoogd worden met maximaal 

€ 15.000,-. Bovenstaande is in een kettingbeding vastgelegd in de akte van levering, zodat 

dit ook wordt doorgelegd bij overdracht van het eigendom naar een nieuwe eigenaar. 

6. Bij niet nakoming van bovenstaande verplichtingen verbeurt de koper(s) na ingebrekestelling, 

ten behoeve van de gemeente Hoorn, een onmiddellijk opeisbare boete van € 100.000,-. 

7. Kandidaat koper en de eventuele partner stemt ermee in dat de inkomensverklaring inclusief 

alle relevante bewijsstukken worden opgeslagen in de administratie van de gemeente Hoorn. 

8. De koop-/aannemingsovereenkomst komt niet tot stand indien blijkt dat niet wordt voldaan 

aan de voorwaarden in het algemeen en de inkomensvoorwaarde in het bijzonder. 

9. De kandidaat koper en de eventuele partner stemt er mee in dat de koop-

/aannemingsovereenkomst wordt ontbonden indien blijkt dat de kandidaat koper onjuiste 

gegevens heeft verschaft over de samenstelling van het huishouden en/of het (gezamenlijke) 

inkomen, voor zover dit meer bedraagt dan de inkomensgrens van € 48.028,-. 
 



 

 

 

 

Bijlagen bij de intentieverklaring, welke dienen te worden aangeleverd bij de gemeente Hoorn 

 Kopie van legitimatiebewijs (BSN nummer weglaten) 

 Drie recente salarisstroken over het jaar 2021  

 Recente werkgeversverklaring over het jaar 2021 

 Inkomensverklaring over het jaar 2020 

 Indien u ondernemer bent dan moet de fiscale aangifte over 2020 worden ingeleverd in 

combinatie met een schatting voor 2021. 

 

Kandidaat koper en de eventuele partner heeft/hebben deze intentieverklaring volledig en naar 

waarheid ingevuld en gaan akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens die hieronder 

vrijwillig zijn ingevuld/aangeleverd in het kader van de algemene verordening gegevens 

bescherming (AVG).  

 

De duur van de intentieverklaring loopt tot het moment dat de definitieve koop-

/aannemingsovereenkomst voor het betreffende bouwnummer door zowel BPD Ontwikkeling B.V. 

als kandidaat koper is ondertekend, of tot het moment dat er vanuit de gemeente een afwijzing 

komt dat niet is voldaan aan de gemeentelijke bepalingen. In dat laatste geval komt de 

intentieverklaring te vervallen en staat het BPD Ontwikkeling B.V. vrij om de eerstvolgende 

gegadigde te benaderen.  

 

Indien de gemeente wel akkoord is en kandidaat koper(s) aangeeft/aangeven over willen te gaan 

tot het kopen van de betreffende woning, zal deze intentieverklaring door BPD Ontwikkeling B.V. 

worden omgezet in een koop- en aannemingsovereenkomst.  

 

Aldus voor akkoord ingevuld en getekend  

 

 Kandidaat koper 1  Kandidaat koper 2  

(indien van toepassing) 

Naam:    

Voornamen:    

Geboortedatum:    

Woonplaats:    

Postcode:    

Straat:    

E-mailadres:    

Telefoon:    

Burgerlijke staat:    

Datum:     

 

Handtekening    

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 


