Inschrijfformulier (sluitdatum 20 januari 2022 om 12.00 uur)

Wij vragen u vriendelijk dit formulier volledig in te vullen en retour te sturen naar
info@deferdinand.nl. De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen
gegevens worden opgenomen in de door de projectontwikkelaar en door de verkopende makelaars
gevoerde administraties en zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.
Persoonlijke gegevens
Aspirant koper heer/mevrouw

Partner / medekoper heer/mevrouw

Naam ……………………………………………………………

……………………………………………………

Voornamen …………………………………………………

……………………………………………………

Geboorteplaats ……………………………………………

……………………………………………………

Geboortedatum ……………………………………………

……………………………………………………

Nationaliteit …………………………………………………

……………………………………………………

Adres ……………………………………………………………

……………………………………………………

PC + woonplaats ……………………………………………

……………………………………………………

Telefoon overdag …………………………………………

……………………………………………………

Telefoon ‘s-avonds …………………………………………

……………………………………………………

Beroep ………………………………………………………….

……………………………………………………

Email-adres ……………………………………………………

……………………………………………………

Burgerlijke staat
O ongehuwd

O geregistreerd partnerschap

O gehuwd gemeenschap van goederen

O gehuwd huwelijksvoorwaarden

Op welke wijze bent u op dit project geattendeerd?
O ontwikkelaar

O anders, n.l. ………

O mailing makelaars

O internetsite

O gemeente ………….

O advertentie

Noch de inschrijver noch de ondernemer/verkoper kunnen aan de invulling van dit formulier rechten ontlenen en verplichten zich op geen
enkele wijze tot koop of verkoop over te gaan

Inkomen
Bruto jaarsalaris …………………………………………… ……………………………………………………
Vast dienst verband

O nee …………………

O ja

O huurwoning

O koopwoning

Huidige woning
Uw huidige woning
Indien koopwoning
Is uw woning belast met een hypothecaire geldlening?
O nee

O ja

Naam hypotheekinstelling ……………………………………….………………………………………………………………………
Bedrag restant schuld € ……………………………………………………………………………………………………………
Geschatte verkoopwaarde € ……………………………………………………………………………………………………………
Indien huurwoning
Wat is de kale huurprijs? € ……………………………………………………………………………………………………………

Financiering / financiële middelen
Ik heb wel / niet* een financiële check gedaan bij: ………………………………………………………………...
Bent u voornemens eigen geld voor de aankoop van de woning te gebruiken?
O nee

O ja, namelijk € …………………………………

Heeft u of uw partner persoonlijke financiële verplichtingen?
O nee

O ja

Bedrag lening € …………………………………

Bedrag maandbetaling € …………………………………

Ik wil graag een vrijblijvende waarde advies van mijn eigen woning

O nee

O ja

Ik wil graag een vrijblijvend hypotheek advies

O nee

O ja

Noch de inschrijver noch de ondernemer/verkoper kunnen aan de invulling van dit formulier rechten ontlenen en verplichten zich op geen
enkele wijze tot koop of verkoop over te gaan

Voorkeur bouwnummers
Naar welk bouwnummer gaat uw voorkeur uit?
1e keus:
2e keus:
3e keus:
4e keus:
5e keus:
6e keus:
Overige keuzes:

Wilt u een parkeerplaats kopen?
Binnen ca. € 17.500,= VON

O nee

O ja

Buiten ca. € 10.000,= VON

O nee

O ja

NB: niet opgeven bouwnummers worden niet toegewezen!

Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet
tot koop of verkoop. De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen
gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van de
gevraagde informatie, kan e.e.a. worden toegelicht in een persoonlijk gesprek. Bovenstaande vragen
zijn naar waarheid ingevuld.

Handtekening

Plaats en datum

…………………………………

…………………………………………………

Noch de inschrijver noch de ondernemer/verkoper kunnen aan de invulling van dit formulier rechten ontlenen en verplichten zich op geen
enkele wijze tot koop of verkoop over te gaan

Inschrijvingsprocedure en voorwaarden
Als uw inschrijfformulier correct door de makelaar is ontvangen, ontvangt u een bevestiging van uw
inschrijving per e-mail. Mocht u deze niet hebben ontvangen, neem dan contact met ons op voor de
sluitingsdatum van de inschrijving. De makelaars nemen geen verantwoording voor uw
inschrijfformulier tot het moment dat er een ontvangstbevestiging aan u is afgegeven.
Bij overschrijding van het aantal inschrijvingen op de betreffende voorkeuzenummers zal er een
toewijzing plaatsvinden. Het is belangrijk dat u een weloverwogen rangvolgorde van voorkeur
aangeeft op dit formulier. Per adres is één inschrijving toegestaan. U kunt alleen op uw eigen naam
inschrijven, aldus niet voor of namens een ander. Het is niet noodzakelijk dat u meerdere
bouwnummers aangeeft, maar het vergroot wel de kans op toewijzing.

Verkoop en informatie:

Röttgering Makelaars
070 – 324 55 66

Makelaarskantoor Kimmel & Co
070 – 324 92 49

Noch de inschrijver noch de ondernemer/verkoper kunnen aan de invulling van dit formulier rechten ontlenen en verplichten zich op geen
enkele wijze tot koop of verkoop over te gaan

