
 
VERKOOP PARTICULIERE KAVELS DEELPLAN 2 DE OLMEN WARANDE 

(Mondriaan stijl / Aards modernisme) 
 

PROCEDURE & VOORWAARDEN 
 
Gemeente Lelystad biedt in het gebied De Olmen in Warande in twee verschillende woonsferen 
nieuwe particuliere kavels te koop aan, te weten:  
 

- Mondriaan stijl (7 kavels) 
- Aards modernisme (16 kavels) 

 
Iedere woonsfeer heeft zijn eigen stedenbouwkundige randvoorwaarden en grondprijs. Deze worden 
door de gemeente online beschikbaar gesteld. 
 
De verkoop zal geschieden door middel van een loting voor de betreffende woonsfeer. 
 
Op dit proces zijn de onderstaande artikelen en voorwaarden van toepassing.  
 
1. De mogelijkheid tot het indienen van een online inschrijvingsformulier voor de loting loopt van  
10 juni 2020 vanaf 12.00 uur tot 24 juni 2020 12.00 uur.  
 
2. Van 10 tot en met 17 juni 2020 kunnen eventuele vragen worden ingediend via het emailadres 
wonen@lelystad.nl. De gemeente zal de ingekomen vragen voor het eind van de inschrijftermijn 
beantwoorden en op de website www.kavelsinwarande.nl plaatsen.   
 
3. Iedere geïnteresseerde kan met een online lotingsformulier voor één woonsfeer inschrijven, waarbij 
iedere geïnteresseerde een voorkeur kan uitspreken voor drie (3) kavels per woonsfeer (Mondriaanstijl 
en Aards modernisme). Door een geïnteresseerde kan dus slechts één keer een inschrijving worden 
gedaan voor één woonsfeer. Alle geïnteresseerden die hier niet aan voldoen worden uitgesloten van 
verdere deelname. 
 
4. Ieder binnengekomen lotingsformulier zal worden genummerd. De indiener krijgt dit nummer bij de 
ontvangstbevestiging van het ingediende lotingsformulier te zien. De nummers zullen na de loting in 
het proces-verbaal van de notaris gepubliceerd worden op de website www.kavelsinwarande.nl  
 
5. De lotingen zullen op 24 juni 2020 per woonsfeer plaatsvinden in aparte tijdsvakken (nog nader 
bekend te maken).  
 
6. De persoon die ingeloot wordt, verkrijgt automatisch de kavel van diens eerste voorkeur, onder 
voorwaarde van beschikbaarheid van de betreffende kavel. Wanneer de eerste voorkeurskavel niet 
beschikbaar is, verkrijgt de persoon die is ingeloot automatisch de tweede voorkeurskavel, wanneer 
deze eveneens niet beschikbaar is, verkrijgt de persoon die is ingeloot automatisch de derde 
voorkeurskavel. Wanneer geen van de opgegeven voorkeurskavels beschikbaar zijn wordt de 
betreffende persoon uitgeloot.  
 
7. Na de loting zal de notaris per loting (woonsfeer) een proces verbaal opstellen waaruit blijkt welke 
nummers ingeloot zijn voor een kavel. De winnaar zal hiermee het recht op een optie op de ingelote 
kavel verkrijgen onder alle van toepassing zijde (algemene verkoop)voorwaarden van de gemeente.  
 
8. De gemeente zal een ieder die is ingeloot benaderen voor het maken van een afspraak voor een 
kavelgesprek, welke van 25 juni tot 3 juli plaats zullen vinden.  
 
9. Na het kavelgesprek verkrijgt de ingelote persoon een optiebrief waarin de gemeente de voorlopige 
optie op de ingelote kavel verstrekt. Deze optie is echter pas definitief nadat de optievergoeding (zoals 
opgenomen in de procesbeschrijving die bij de optiebrief is gevoegd) is betaald en door de gemeente 
is ontvangen.  
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10. De kavels die na de loting en na de gevoerde kavelgesprekken niet onder optie genomen zijn, 
zullen op de reguliere manier via de website www.woneninlelystad.nl  te koop worden aangeboden. 
Hierbij geldt dat de men de beschikbaarheid van deze kavels zelf in de gaten dient te houden. 
 
11. Op het verdere aankoopproces is het normale kavelproces van de gemeente van toepassing zoals 
te vinden op www.woneninlelystad.nl  
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