Inschrijfformulier project Oostererf: Wonen in Waterzicht
Ondergetekende(n) wenst / wensen in aanmerking te komen voor reservering van één van de bouwnummers in het
bovengenoemde project.
De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden
opgenomen in de door MRP Development en De Makelaars gevoerde administratie.

Persoonlijke gegevens
Aspirant-koper

Partner / medekoper

Naam
Geslacht m/v

man

vrouw

man

vrouw

Voornamen voluit
Geboorteplaats
Geboortedatum
Adres
Woonplaats en postcode
Telefoon overdag
Telefoon ‘s avonds
e-mail
Beroep
Op vakantie

van

Burgerlijke staat

t/m

ongehuwd

geregistreerd partnerschap

gehuwd gemeenschap van goederen

gehuwd huwelijkse voorwaarden

Voorkeur bouwnummers
Naar welk bouwnummer gaat uw voorkeur uit? Houdt hierbij de bouwnummers aan zoals weergegeven in de
brochure en de op de prijslijst.
Keuze

Bouwnummer

Keuze

1e

6e

2e

7e

3e

8e

4e

9e

5e

10e
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Bouwnummer
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Indien de woningen van uw voorkeur allemaal toebedeeld zijn, wenst u dan voor één van de andere
bouwnummers in aanmerking te komen?
Ja

Nee

Financiering
Huidig bruto jaarinkomen aanvrager:
Huidig bruto jaarinkomen mede-aanvrager:
Eigen Middelen:
Persoonlijke verplichtingen ca.
(persoonlijk krediet, alimentatie, private lease)

per maand

Huidige woning
Uw huidige woning is een koop- of huurwoning?

koopwoning

huurwoning

Indien eigen woning, is deze belast met een hypotheek?

Ja

Nee

Ja

Nee

Wenst u een vrijblijvende waardebepaling voor uw woning?*

Ja

Nee

Wenst u een vrijblijvend financieel gesprek met een financieel adviseur?*

Ja

Nee

Bedrag restant schuld

€

Geschatte verkoopwaarde

€

Is uw woning al in verkoop?

Adviesgesprekken

*deze vragen hebben geen invloed op de toewijzing van de woningen
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Loting
In het project Oostererf zullen bij meerdere aanmeldingen de woningen worden toegewezen.
Bij de toewijzing zal (zo veel mogelijk) rekening worden gehouden met voornamelijk de volgende twee doelen:
•

Voorkeur zal worden gegeven aan menden met eigen middelen zodat het project spoedig kan worden
gerealiseerd.

•

Getracht worden zo veel mogelijk mensen te koppelen aan een woning van hun voorkeur.

Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop. Bovenstaande
vragen zijn naar waarheid ingevuld. 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.

Plaats en datum

Handtekening

Vrijdag 18 mei aanstaande vóór 16:00 uur is de uiterlijke inleverdatum voor dit inschrijfformulier.
U kunt dit formulier afgeven bij of mailen aan onderstaand makelaarskantoor.
Binnen één werkdag krijgt u een ontvangstbevestiging.

Ontwikkeling door:

De Makelaars
079 - 323 88 38
info@demakelaars.nu
www.demakelaars.nu
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