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Doss. 20211426/17135/RK/IA

PROCES-VERBAAL
Heden, tien januari tweeduizend twee en twintig, ben ik, mr. Renatus
Cornelius Maria van Kaam, notaris met plaats van vestiging Someren, op
verzoek van:
de publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Someren,
kantoorhoudende te 5711 EK Someren, Wilhelminaplein 1, hierna ook te
noemen: de Gemeente,
overgegaan tot loting van een (1) bedrijfskavel op bedrijventerrein
Witvrouwenbergweg gelegen aan de Cipres (ongenummerd) te Someren,
gemeente Someren, overeenkomstig het Lotingsprotocol voor uitgifte vrije
kavels van de gemeente Someren laatstelijk vastgesteld door burgemeester
en wethouders bij besluit van negen november tweeduizend een en twintig.
Dit op schrift gestelde lotingsprotocol wordt aan deze akte gehecht.
Door loting zal worden bepaald in welke volgorde de inschrijvers van de
gemeente het aanbod tot koop krijgen van de bedrijfskavel.
Algemeen
De gemeente Someren is eigenaar van de volgende bedrijfskavel:
- Een BEDRIJFSKAVEL, staande en gelegen te Someren, Cipres
(ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Someren sectie H
nummer 4960, groot dertien are en negentig centiare (13 a 90 ca);
Bij de kavel hoort een lijst waarop alle inschrijvers van die kavel zijn
vermeld. Op die lijst zijn bij aanvang van de trekking acht kolommen
vermeld waar wordt ingevuld:
a. in de eerste kolom de volgorde van inschrijving door de inschrijvers;
b. in de tweede kolom de voorletters van de inschrijver
c. in de derde kolom de naam de inschrijver;
d. in de vierde kolom de eventuele bedrijfsnaam van de inschrijver;
e. in de vijfde kolom het adres van de inschrijver;
f. in de zesde kolom de postcode van het adres van de inschrijver;
g. in de zevende kolom de woonplaats van de inschrijver;
h. in de achtste kolom de volgorde van de loting.
Als resultaat van de inschrijving zijn er:
- Voor kavel Cipres in totaal dertig (30) inschrijvers met totaal dertig (30)
toegekende loten; in de zwarte kom zijn dertig (30) balletjes gestort
nummers 1 tot en met 30;
Trekking
De trekking vindt plaats doordat ik, notaris, een balletje pak uit de zwarte
kom, nadat deze zwarte kom door een medewerkster van mij, notaris,
mevrouw Ilse Mathilda Gertruda Ariëns, geboren te Heumen op
vierentwintig december negentienhonderd zeven en tachtig, werkzaam ten
kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 5711 CN Someren,
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Witvrouwenbergweg 8A, is gevuld met het aantal balletjes corresponderend
met het aantal inschrijvers op de bij de trekking behorende lijst van de
kavel.
Het eerste getrokken nummer geeft de inschrijver met het corresponderend
nummer op de bij de trekking behorende lijst het recht als eerste
de kavel te kiezen, welke door hem kan worden gekocht;
het volgend getrokken nummer geeft de inschrijver met het
corresponderend nummer op de bij die trekking behorende lijst het recht om
als tweede de kavel te kiezen. En zo vervolgens tot alle inschrijvers zijn
geloot teneinde de onderlinge volgorde vast te stellen voor het geval een
eerdere inschrijver zich in een later stadium terugtrekt.
Voorts geldt:
- De nummers welke zijn getrokken, worden in volgorde op het
controlebord neergelegd.
Daarna ben ik, notaris, overgegaan tot de trekking van de kavel zoals
hiervoor is vermeld.
Door mij, notaris, wordt met luider stem het nummer van elk getrokken
balletje voorgelezen en de daarmee corresponderende naam op de
trekkingslijst.
Op de trekkingslijst is de uitslag van de trekking met de pen vermeld.
Er is een (1) trekkingslijst welke aan dit proces verbaal wordt gehecht.
Aan te hechten stukken
Aan deze akte worden de navolgende stukken gehecht:
- een (1) trekkingslijst;
- lotingsprotocol van de gemeente Someren.
Slot
Waarvan dit proces-verbaal in minuut is opgemaakt te Someren op de
datum als in hoofde dezer akte vermeld.
Na volledige voorlezing van deze akte is deze akte door mij, notaris,
ondertekend, om zeventien uur zes en veertig minuten.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

