INSCHRIJFFORMULIER

NIEUWBOUWPROJECT DE LOOIERS
DIT FORMULIER S.V.P. IN BLOKLETTERS INVULLEN

HOOFDINSCHRIJVER
Voornaam

Man

Vrouw

Achternaam
Adres
Postcode

Woonplaats

Tel. privé
Tel. zakelijk
E-mail adres
Geboortedatum
Wat is uw huidige bruto inkomen (per jaar)?

Geboorteplaats
€

Bent u in vaste loondienst?

Ja

Nee

Bent u zelfstandig ondernemer?

Ja, sinds

Nee

ECHTGENO(O)T(E)/PARTNER
Voornaam

Man

Vrouw

Achternaam
Adres
Postcode

Woonplaats

Tel. privé
Tel. zakelijk
E-mail adres
Geboortedatum

Geboorteplaats

Wat is uw huidige bruto inkomen (per jaar)?

€

Bent u in vaste loondienst?

Ja

Nee

Bent u zelfstandig ondernemer?

Ja, sinds

Nee

UW SITUATIE
Burgerlijke staat:
Ongehuwd

Gehuwd

Samenwonend

Bent u bereikbaar de komende tijd?
Indien nee, wanneer niet?

Ja
van

Bent u in het bezit van een eigen koopwoning?
Zo ja, wat is naar uw verwachting de verkoopwaarde?

Nee
tot

Ja
€

Geregistreerd partnerschap

Nee

Is uw woning belast met een hypotheek?
Zo ja, wat is de geschatte overwaarde?

Ja
€

Wilt u bij een eventuele koop een financieel voorbehoud opnemen?
Zo ja, voor welk bedrag?

Nee

Ja

Nee

€

Is de eventuele door u gekochte woning voor eigen gebruik?
Ja

Nee

Anders (bijv. belegging)

Onderstaand kunt u uw voorkeur voor één of meerdere bouwnummers in volgorde aangeven.
1e voorkeur

6e voorkeur

2e voorkeur

7e voorkeur

3e voorkeur

8e voorkeur

4e voorkeur

9e voorkeur

5e voorkeur

10e voorkeur

Indien bovenstaande bouwnummers niet meer beschikbaar zijn wens ik benaderd te worden voor een ander
beschikbaar bouwnummer.
Ja

Nee

Mocht u nadere informatie willen verstrekken over uw geschiktheid dan kan dat hieronder.
Bijzonderheden

ZO WERKT DE INSCHRIJVING
•
•
•
•
•
•
•

Het is van belang dat u een geldig legitimatiebewijs van inschrijver(s) bijvoegd.
Formulieren ingeleverd op andere locaties dan hieronder aangeven worden niet in behandeling genomen.
Per inschrijver/partner mag slechts één inschrijfformulier worden ingeleverd.
Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten van de toewijzing.
De gescheiden koop-/aannemingsovereenkomst wordt uitsluitend op naam gesteld van de aanvrager/partner
die vermeld is/zijn op dit inschrijfformulier. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar.
Deze inschrijving is geheel naar waarheid ingevuld.
De inschrijving sluit op 15 april 2019 om 17:00 uur precies. De toegewezen kandidaten worden gebeld voor
een optiegesprek. Indien u geen toewijzing heeft verkregen, blijven uw gegevens bij De Stijl Makelaardij B.V. in
haar bestand en zal u op de reservelijst worden geplaatst. Toewijzing geschiedt op basis van geschiktheid, te
beoordelen door de projectontwikkelaar.

Uw inschrijving is vrijblijvend. Partijen kunnen aan dit formulier geen rechten en/of plichten ontlenen. De door
u op dit formulier ingevulde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld door de ontwikkelaar, makelaars,
notaris en indien gewenst hypotheekadvisieur, betrokken bij dit project. Uw gegevens worden uitsluitend en
alleen gebruikt voor de inschrijving en eventuele toewijzing van dit project. Indien dit formulier niet volledig wordt
ingevuld, heeft dit invloed op de inloting of toewijzing voor een woning. U heeft te allen tijde het recht op inzage,
rectificatie of verwijdering van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met de makelaar. Na oplevering van dit
project worden uw gegevens verwijderd.

Inschrijver geeft zijn uitdrukkelijke toestemming aan het voorstaande.

Handtekening hoofdaanvrager

Plaats
Datum

Handtekening echtgeno(o)t(e)/partner

VERSTUREN
Dit inschrijfformulier dient uiterlijk maandag 15 april 2019 om 17:00 uur, volledig ingevuld en ondertekend,
per mail, persoonlijk of per post ingediend te worden bij de makelaar:
De Stijl Makelaardij | Breed 2 | 1621 KB Hoorn | 0229 - 28 19 00 | info@destijl.nl

