INSCHRIJFFORMULIER
Aanvrager

M/V

Partner

M/V

Voornamen: …………………………………………………

Voornamen: …………………………………………………….

Naam: ………………………………………………………....

Naam: ………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………

Postcode: …………………………………………………….

Postcode: …………………………………………………………

Woonplaats: ………………………………………………...

Woonplaats: …………………………………………………….

Telefoon: ……………………………………………………...
E-mail adres: ………………………………………………..
Beroep: ………………………………………………………...

Telefoon: ………………………………………………………….
E-mail adres: …………………………………………………….
Beroep: …………………………………………………………….

Geboortedatum: ………………………………………….

Geboortedatum: ………………………………………………

Geboorteplaats: ……………………………………….....

Geboorteplaats: ……………………………………………….

Burgerlijke staat: gehuwd / ongehuwd *
* doorhalen wat niet van toepassing is

Onderstaand kunt u uw voorkeur voor de appartementen in volgorde van prioriteit kenbaar maken.
Wij nemen aan dat u voor de bouwnummers die u niet invult géén belangstelling heeft. Het is ondergetekende
bekend dat aan de invulling hiervan geen rechten kunnen worden ontleend.
Uw voorkeur voor de bouwnummers:
BNR
1e keus
2e keus
3e keus
4e keus
5e keus
6e keus
7e keus
8e keus
9e keus
10e keus
11e keus
12e keus
13e keus
14e keus

Hoe bent u in aanraking gekomen met dit project?
BNR

15e keus
16e keus
17e keus
18e keus
19e keus
20e keus
21e keus
22e keus
23e keus
24e keus
25e keus
26e keus
27e keus
28e keus

O Advertentie in de krant
O Project website
O De makelaar(verkoper)
O Digitale mailing
O Stichting Oude Dorp
O Sociale media
O Nieuwbouw-in-Houten.nl
O Funda
O Via relaties
O Anders, namelijk
…………………………………….
Meerdere keuzes zijn mogelijk.

Wij zijn met vakantie van: ………………………………. tot …………………………………...
Tijdens deze periode kunt u contact opnemen met:
Naam:
…………………………………………………………..
Tel. nr.:
…………………………………………………………..

E-mail: ………………………………………………………....

LET OP:
•

Inschrijfformulieren die onvolledig of niet juist zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen.

•

Inschrijfformulieren ingeleverd op andere locaties dan hiervoor aangegeven worden niet in behandeling genomen.

•

Per aanvrager mag er slechts één formulier worden ingeleverd. Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten van de
toewijzing.

•

De koop-/aannemingsovereenkomst wordt uitsluitend op naam gesteld van de aanvrager zoals vermeld op dit
inschrijfformulier. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar.

•

In verband met privacy verordeningen maken wij u er op attent dat uw gegevens in een automatiseringsbestand worden
opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de bij dit project betrokken makelaars, financiële
adviseurs, notaris en leveranciers.

•

Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen geen rechtend aan worden ontleend.

Datum: ______ - ______ - ___________
_____________________
Handtekening aanvrager

_______________________
Handtekening aanvrager (partner)

FACULTATIEF INVULBARE VELDEN
Gegevens over de huidige woonruimte
Aanvrager

: huurwoning / eigen woning / inwonend*

Partner

: huurwoning / eigen woning / inwonend*

Indicatie waarde eigenwoning:

€ ..…….……,- Hypotheekbedrag € …………..,-

Gegevens voor de financiële beoordeling
Aanvrager

Aanvrager (partner)

Inkomen bruto per maand: € ………………….

Inkomen bruto per maand: € ……………………….

Vaste 13e maand: Ja / Nee*

Vaste 13e maand: Ja / Nee*

Vast dienstverband: Ja / Nee*

Vast dienstverband: Ja / Nee*

Zelfstandig ondernemer: Ja / Nee*

Zelfstandig ondernemer: Ja / Nee*

Spaartegoed: € ……………………………………….

Spaartegoed: € ……………………………………….

* doorhalen wat niet van toepassing is
Dit formulier voor maandag 22 juni 2015 12.00 uur (per mail) retour zenden aan :

Schonenburgseind 38
3995 DC HOUTEN
T: 030 637 55 66
E: nieuwbouw@dekeizer.nl

Plein 19
3991 DL HOUTEN
T: 030 637 33 36
E: nieuwbouw@brecheisen.nl

Beverweide 2
3437 TJ NIEUWEGEIN
T: 030 600 39 40
E: info@aspektmakelaars.nl

