INSCHRIJFFORMULIER
AMALIAHOF ANDEL
Lever dit inschrijfformulier uiterlijk op maandag 11 oktober 2021
voor 12.00 uur in bij de makelaar.

Naam
Voorletter(s) + achternaam

Man/Vrouw

Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoon privé
Mobiel
E-mailadres
Geboortedatum en -plaats

Indien van toepassing:
Naam partner
Voorletter(s) + achternaam

Man/Vrouw

Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoon privé
Mobiel
E-mailadres
Geboortedatum en -plaats

Mijn/onze voorkeur gaat uit naar de volgende bouwnummers:
Voorkeur
1e voorkeur
2e voorkeur
3e voorkeur

Bouwnummer
……………………
……………………
……………………

Voorkeur
4e voorkeur
5e voorkeur
6e voorkeur

Bouwnummer
……………………
……………………
……………………

Financiële gegevens
Huidig bruto jaarinkomen aanvrager, circa
Huidig bruto jaarinkomen partner, circa
Eigen middelen, circa
Persoonlijke verplichtingen (lening, financiering, alimentatie), circa
Aantal maanden nog te betalen

€ ……….……………………
€ ……….……………………
€ ……….……………………
€ …………….… per maand
€ ……….……………………

Wat is uw huidige woonsituatie?

Huurwoning/koopwoning

Alleen invullen indien u in het bezit bent van een koopwoning:
Wat is de huidige hypotheekschuld van uw koopwoning?
Wat is de WOZ-waarde van uw koopwoning?
Staat uw koopwoning reeds te koop?
Vrijblijvende waardebepaling eigen woning gewenst?
Vrijblijvend financieel gesprek met een onafhankelijke adviseur gewenst?

€ ……….……………………
€ ……….……………………
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee

Ondertekening
Datum en plaats:

…………………………………………………………….………………………..

Handtekening(en):

…………………………………………………………….………………………..
Procedure inschrijving en toewijzing
!
!
!
!
!
!
!
!

Indien er meerdere kandidaten voor één bouwnummer zijn, zal door de opdrachtgever middels
toewijzing de volgorde tussen deze kandidaten worden vastgesteld.
Als er naar het oordeel van de opdrachtgever sprake is van gunstigere voorwaarden, kan dit van
invloed zijn op de toewijzing.
Over de toewijzing kan niet worden gecorrespondeerd.
Volledig ingevulde inschrijfformulieren genieten de voorkeur boven onvolledig ingevulde
inschrijfformulieren.
Per huishouden wordt niet meer dan één origineel ingevuld inschrijfformulieren gehonoreerd.
Dubbele inschrijvingen worden niet geaccepteerd.
Na toewijzing volgt spoedig een afspraak met de optanten op het kantoor bij de makelaar.
Aan dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit formulier dient uiterlijk maandag 11 oktober 2021 vóór 12.00 uur in bezit te zijn van De Makelaars
van Altena.
De Makelaars van Altena
Burg. van der Lelystraat 16a | 4285 BL | Woudrichem
T 0183 30 70 40 | www.dmva.nl | info@dmva.nl

