Inschrijfformulier
Eight te Ede
Inschrijver

M/V*

Onderstaand kan je je voorkeur voor de woningen in volgorde kenbaar
maken. Je schrijft onder 1e keus het bouwnummer van de woning waar je
voorkeur naar uitgaat, onder 2e keus het bouwnummer van de woning waar
je voorkeur naar uitgaat als 1e keus niet meer beschikbaar is, enzovoort.
Wij nemen aan dat je voor de bouwnummers die je niet invult, geen
belangstelling hebt. Het is ondergetekende bekend dat aan de invulling
hiervan geen rechten kunnen worden ontleend.

Naam
Voornamen
Adres
Postcode
Woonplaats

Uw voorkeur voor de bouwnummers:
1e keus

Telefoon privé

2e keus

3e keus

4e keus

5e keus

6e keus

7e keus

8e keus

Telefoon mobiel
E-mailadres

Toewijzing
Indien er meerdere gelijkwaardige kandidaten zijn voor een bouwnummer,
zal de ontwikkelaar in overleg treden met verkopend makelaar en toewijzen.

Geboortedatum
Geboorteplaats

Woonplaats

Toewijzing en voorwaarden
•
Inschrijfformulieren die onvolledig of niet juist zijn ingevuld worden niet
in behandeling genomen.
•
Per koppel/echtpaar mag er slechts een formulier worden ingeleverd.
•
Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten van de toewijzing.
•
De koop- en aannemingsovereenkomst wordt uitsluitend opgesteld
van de aanvrager zoals vermeld op dit inschrijfformulier. Inschrijvingen
zijn niet overdraagbaar.
•
In verband met privacy verordeningen maken wij je er op attent dat
je gegevens in een automatiseringsbestand worden opgenomen
en uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de bij dit project
betrokken ontwikkelaar, makelaars, financiele adviseurs, notaris en
leveranciers.
•
Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen geen rechten aan
worden ontleend.

Telefoon privé

Dit inschrijfformulier dien je in te vullen in te leveren bij of toe te zenden aan:

Beroep
Jaarinkomen

Partner

M/V*

Naam
Voornamen
Adres
Postcode

Telefoon mobiel

HOOM makelaars
Lindelaan 48
6711 MV Ede
 info@hoommakelaars.nl

E-mailadres
Geboortedatum
Geboorteplaats
Beroep
Jaarinkomen

Datum		

Burgerlijke staat:

gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 		
geregistreerd partnerschap *

Eerste koopwoning:

ja / nee *

Handtekening inschrijver

2

0

2

0

-

Handtekening partner

Huidige woonsituatie: huurwoning / koopwoning / inwonend *
Indien koopwoning:
Indicatie waarde van de woning: €
Hoogte hypotheek: 		

€

Eventuele eigen middelen die
ingezet worden bij de aankoop

€

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Ontwikkeling

Verkoop
HOOM makelaars
Lindelaan 48
6711 MV Ede

TIMMY
H O L D I N G

B .V.

 (0318) 655 550
 info@hoommakelaars.nl

