Inschrijfformulier
Land van Winkel Abcoude – “De Wetering met Erven”
Fase 3 - 18 woningen
Bent u geïnteresseerd in één van de woningen in de derde fase van Land van Winkel – “De Wetering met
Erven”, dan verzoeken wij u het bijbehorende bouwnummer(s) in volgorde van uw voorkeur te vermelden.
Gelieve het formulier zo compleet mogelijk in te vullen.
Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel u als verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop. De op dit formulier
ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Inschrijfformulieren welke na woensdag 15 juni 2016 - 12.00 uur worden ingeleverd, worden niet meegenomen in de
toewijzing, maar komen op de reservelijst. Indien u na de toewijzing voor één van uw voorkeuren in aanmerking komt,
zal u uiterlijk dinsdag 21 juni a.s. telefonisch uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek. Indien wij u in eerste
instantie geen woning kunnen toewijzen, ontvangt u hier ook op uiterlijk dinsdag 21 juni a.s. bericht over. Uiteraard
houden wij u op de hoogte indien er een woning van uw voorkeur voor u beschikbaar komt.
De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden
opgenomen in de door de makelaars gevoerde administratie. Deze gegevens kunnen worden gebruikt
ten behoeve van eventuele instanties in verband met de verstrekking van een hypothecaire geldlening.
U kunt dit inschrijfformulier ook via de projectwebsite www.landvanwinkel.nl invullen en verzenden.
Op welke wijze bent u op dit project geattendeerd?
O mailing makelaar
O advertentie
O website van het project
O funda
O anders, nl. …………………………………………………………………………………………….....
……………………………………...…………………………………...............................

Persoonlijke gegevens
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboorteplaats
Geboortedatum
Nationaliteit
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
email
Beroep
Burgerlijke staat

Aanvrager

Partner

O Ongehuwd
O Gehuwd in gemeenschap van goederen
O Geregistreerd partnerschap

O Voornemens te huwen
O Gehuwd onder huwelijksvoorwaarden
O Samenwonend

Werkgever
Naam + plaats werkgever
In dienst vanaf
Bruto jaarinkomen
Totaal bedrag 'eigen geld
beschikbaar'

Aanvrager

Partner

€
€

€
€

Heeft u persoonlijke verplichtingen?
O Nee
O Alimentatie
Maandelijkse last €
O Anders, namelijk

O Persoonlijke lening
O Doorlopend krediet
O Studieschuld
Looptijd

Huidige woonsituatie
Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?
Hoe is uw huishouden samengesteld?

Heeft u een koop- of huurwoning?

O Alleenstaand
O Alleenstaand met kind(eren)
O Gehuwd/samenwonend zonder kinderen
O Gehuwd/samenwonend met kinderen
O Thuiswonend
O Koopwoning
O Huurwoning
O N.v.t.

Koopwoning
Is uw woning belast met een hypotheek?

O Nee

Verwachte opbrengst eigen woning?

O Ja, restant hypotheekbedrag €
€

Huurwoning
Heeft u een woning van een
woningcorporatie?

O Ja
O Nee

Zo ja, wat is de naam van de
woningcorporatie?

Voorkeur bouwnummers
Naar welk(e) bouwnummer(s) gaat uw voorkeur uit?
1e keus
2e keus
3e keus
4e keus

5e keus
6e keus
7e keus
8e keus

9e keus
10e keus
11e keus
12e keus

Vakantie
Bent u in de komende periode nog afwezig
(bijvoorbeeld i.v.m. vakantie)?

O Nee
O Ja

Zo ja, wanneer bent u niet in NL?

Handtekening(en)

Plaats en datum

**Bovenstaande gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.**

Wij verzoeken u uw inschrijfformulier vóór 15 juni 2016, 12:00 uur in te leveren bij:

Brockhoff Makelaars
Keizer Karelweg 223
1181RC Amstelveen
Tel.: 020-543 73 75
nieuwbouw@brockhoff.nl

Vlaanderen Meybaum Makelaars
Koppelkade 1
1391CT Abcoude
Tel. : 0294-281670
info@vlaanderenmeybaum.nl

