
Aanvraagformulier toegangscode digitale gegevens en/of 
biedboek(en) voor de veiling op 9 september 2015 van de huur-
rechten voor 10 locaties voor een benzinestation langs rijkswegen.

Bij de digitale toegang heeft u ook de mogelijkheid zelf de informatie op te 
slaan en/of uit te printen.

*) S.v.p. de gewenste toegangscode bij de locatie(s) aankruisen en/of het 
gewenste aantal biedboeken aangeven.

Het formulier zenden aan het Rijksvastgoedbedrijf, Afdeling
Verkoop & Ingebruikgeving, postbus 16700, 2500 BS Den Haag
of e-mailen naar veiling.benzinestations@rvob.nl.
Het aanvraagformulier is ook te vinden op
www.rijksvastgoedbedrijf.nl.

De aangevraagde toegangscodes en/of biedboeken worden 
 toegezonden na ontvangst van dit aanvraagformulier en een 
bedrag van € 100,- per toegangscode en/of per biedboek op 
rekeningnummer NL29RBOS0 56 99 92 362 ten name van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, RVOB 
te Den Haag. Bij de betaling dient te worden vermeld voor welke 
locatie(s) een deelnemer een toegangscode en/of biedboek wenst 
te ontvangen.

Attentie: De digitale informatie en de biedboeken zijn vanaf 19 mei 2015 
beschikbaar.

Aanvrager
Naam (bedrijf): (s.v.p. in blokletters)

Contactpersoon:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Totaal aantal biedboeken: Totaal aantal toegangscodes:

Kosten toegangscode(s) en/of biedboek(en) totaal ten bedrage van
€ overgemaakt op                /           /

Aanvraagformulier

A. ‘Tussenhoek’ aan de zuidoostzijde van de rijks-
weg N57 ter hoogte van hectometerpaal 7.4 in 
de gemeente Brielle (provincie Zuid-Holland).

B. ‘De Vink’ aan de zuidoostzijde van de rijksweg 
A20 ter hoogte van hectometerpaal 40.1 in de 
gemeente Zuidplas (provincie Zuid-Holland).

C. ‘Mienscheer’ aan de zuidzijde van de rijksweg 
A7 ter hoogte van hectometerpaal 177.8 in de 
gemeente Marum (provincie Groningen). 

D. ‘Neerduist’ aan de noordzijde van de rijksweg 
A1 ter  hoogte van hectometerpaal 40.1 in de 
gemeente  Amersfoort (provincie Utrecht). 

E. ‘Ellerbrug’ aan de westzijde van de rijksweg 
A2 ter hoogte van hectometerpaal 207.9 in de 
gemeente Leudal  (provincie Limburg). 

F. ‘De Somp’ aan de oostzijde van de rijksweg 
A50 ter hoogte van hectometerpaal 201.7 in de 
gemeente Apeldoorn  (provincie Gelderland). 

G. ‘Twaalfmaat’ aan de oostzijde van de rijksweg 
A9 ter hoogte van hectometerpaal 56.9 in de ge-
meente  Heemskerk (provincie Noord-Holland). 

H. ‘Robbenoord’ aan de westzijde van de rijksweg 
A7 ter hoogte van hectometerpaal 61.5 in de 
gemeente Hollands Kroon (provincie Noord-
Holland). 

I. ‘Zwinderscheveld’ aan de noordzijde van de 
rijksweg A37 ter hoogte van hectometerpaal 12.8 
in de gemeente  Coevorden (provincie Drenthe). 

J. ‘Kruisberg’ aan de oostzijde van de rijksweg 
A2 ter hoogte van hectometerpaal 251.4 in de 
gemeente Meerssen  (provincie Limburg).
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